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 (دنب ایم باسحب منیسهدیزرو یه

 یئدمو ءدش اه رف فی رشم یرتنالع

 زا سب و هدش داک دن ام 9

 لّوشنم هناود نانک یتشآ می

2 
 لبتت داگن ربخز وه ددومنبازر

 ردیرتعیس وو رتقیفد تاهاللما ,ا,

 رد نیااشناو هدداذگنام صرثمر

 ناکدنناوخ دوش قفوم هیتر وب
 اری ذتشاذگ میها وخن ربخیب اددوخ

 ام فسات نیحرد ثداوح هنوکن

 !!تسا حور طاعبتا تعا

 رل ۲ .. وامنیسنادذ رگ راک

 شرا زک امداگن ربخ هکب د وطب

 هدنب ] رد یسواک كنش وه رتکد « هدر ۱

 روهشم رسنا «ردف »> سیب كيدرز

 نسیو دنا رهت رت ات دداد «نیسارر
 . درو آ دهاوخ

 اهتدعزا ی واک رتک دداهظاب اثب

 هرخدل اب وهدش هدام آ روب زمسیبلبت

 نیانا رهت رت ات نیلوئسم تقناوماب
 دهاوخ هتشاذگ شیامن ضرعب سی

 , دش

 باختن از ونهسیپ ناکشیپ رثه
 یلعف دداک نابمذاایوک یلو.دناهدش

 دوب دنهاوخ ناربت رنآت
 راک ردیسواک رتک دمی را ودبما

 دوش قفوم دوخ نیر

 نا ربا رهم نشج
 هلجم فرطذا هتشذگ هعمجچ زود

 یاهدعزا نا ربااشسرد ناریارج

 ناکدنناوخ و ناراگن همان زورزا

 وترسنک یاشامتیا رب یتوعد هل
 . 2۵و ,دمآ لسب ماب

 یاف آ و نیمساب ه زیش ور ادتبا

 سیسو دن دومنا رچا یتاعطق نکبا 0
 ضرممب «كنج ردیوامستا رک » ملب

 د و دح رد, ا!دش هتشاذک شب" 0

 ماست رهظ زادیبمت و كی تم
 ی

 دو ریم تشرب ( هعرزم لبلب ) ملیف حاتتفایا رب
 و امتیس فو رم دنم رثه یئحم دیج (ادرف) هنشودرور

 «هعرزم لبل»د دوخ فورحم ملیف حاتتفا یارپ ناریا رمان

 تف ردها وش تشر هب یدعسیامنیستوعد قیط

 شی امن ضرعس تشر«یدس» یانیسرد «هعرزملبلب»
 هیلک رد ملیف نیا دسریم ربخ هکیدوطب و تساهدشهتشاذگ
 نیااتاد یسدات یاهملیف هبلک شورفددوک دناربا یاهناتسرهش
 تسااتتکش خب رات

 رد نانوط ) مليفیک ژاتب هک (نامرآ) ترفاسمنیادد
 ار« هعرزم للس»شیابن تل وتو هدیناسر نایاب اد «امرهش
 دوب دهاوخ رقسمف( یتحمهدیجم) اب درادهدپم تشررد

 دب راب هعماجرد
 تب وا قط هتخذگ هعمج زرر

 نادنعرته زا یعمج شات رهم یاقآ

 یاربدب زاب هعماجرد ناداگن ریخو

 روضح«حاورا هناغ» سیپ یاشابت

 . دنتفای
 داجتادرومرد شات رهم یاقآ

 ین | رثخساکی دنسلیکشت و ناکشیپ رنه
 را یاهدع هکنبآذا سس 2 دف د وما

 نایتسلاگ رو رباب
 یداکسهات

 تراهک (ترب ور

 ۳۹ ور

 #ط ۱ 9 14 #۳

 ۱ آر او

 کت

 ۱۳۳۹ نی هبنشکی -۱۴۲هرامش-م راهچلاس

 لعل ژاساپ یرهچونم نابایخ - هرادالحم
 لاب ر ۵۰6 هنایلاس لا رتشا - لابی ر۰٩ هرامشکت

 . اهبن دناوخ یزاسروا رگ ۲۵۰۲۵ یفلت مصپاچ
 رس و و یوس یحرد ییو سس

۳ 

  ِت

 ۰ ات

 یو 7 ی تا

 روضح سلجم نا دد ناگشیپ رنه
 .دن د ومت فسات زا ربا دنتشادن

 (حاورا هتاخ) سیب نایاپدد
 ودش هداد شیامن یرکقت تک رشاب

 تف رگ دارقراضح هجودروم

 دیفس هتشرف
 شیب هتفه هبنشکی زود زا

 رد (دیفس هتشرف) ملیف یداد ربملیف

 توجنب دب .دشع و رش < ملیف رب زا

 كریکا اتینآ

 ِح سس ته 9 بک ۳

 تار ی شب

 هقیطیاهت اطارر هتشذگ «بنشکب بش

 ایزوب یتیم ی اف و8 بد و ۱ ۳ تتس

 نا مس 4 و

 فا رظا زا۱ هب اعم 9 و آفات «یطود

 نانتنیمبس زا یاءده

 .دش یروآ حج تست اب فاکاو

 بقض نسرود یولج یسج هتسد و

 دن دوو هدبشک

 اپ .ملیفءواشح عایق ورو من اح
 ار لّأس ٩

 یافآ یافتاب و چی :دیج
 ۱۳ دونم اوانیا رد هک «یلبجد

 یلاما رتهل وهش

8 9 ۱ ۲ 1 

 » عود زن ؟ب ز 9 ر

 لث و ون

 نایت داش ذعسوت دبفس هنش رف

 [(یرتیلبع» +یامملیف قیاسیمصعتم)

 نانکیچاخ لوماسیادرگ راکبابوک و

 , دوشم هیپن

 حتاق

 نیاهک (حتاف) یخی رات ملبت
 تختی اب لدوا .هج رد یامسس هسرد

 هبخمت زور دوشم هداد شام

 وب دوتسا توعد یط هتک هتفو

 یارب ویدونسا لجم دد لارتناس
 شم ایل ضرمب نا راکت ربخ زا یاهدع

 دش هتشادک

 ملیفنپ رتهب نا وتیماد«عناف»
 ,تسادناربا یسدافب هلب ود

 او هناداتسا ژالس ود نیاام

 تي ریت لا رتن اسیوی و وتس| ناب دصتمب

 . مگ وگیم

 ناتسک دوک و ناتسبد فر طزا رهظژادس
 تنه ف ردلاترو یتشج سلحم رهیس

 ونایکنهرف زایاهدع هک وب دا زک رب
 نآ دد هسردم و ها نمسستا یال وا

 , هتتشارد حنک ره

 و للحم هتیراو نشج نیارد
 ره زاهک دوب هدش میظنت یهوکاب

 مقاو نیوعدم هجوت هروم تپج
 فلتخمیاه صقر نیتچمه و دبدرک
 1 ماجتا لاصد رخ ناک دوک هلیس وب 4

 اب نشج نیا یاهتمسقرکیدو هک

 .دیورک هجا ون راض یوم لابقتسا

 ۶و و نیا یاهتسنق رتکا میطت

 و

 دوب هتف رک تروص

۱۳۳۲ 

۴ 



 رک وک دیدج میلیف
 فورعم همانشیام زا ید و زب

 یناوربش یورهب رک و زمایلب و یمتت
 هیهت یملیف ورتع یتاپمک رد «غاد

 دن زادهدیقع رعآ نب رظات هک دشده| وغ

 هتسج رس راتآ زا یکی هكش نود

 تفر دهاوخرامش امن

 اب د وج هدهم ملیف ینادرک زاک

 برجم و كرزب نادرک راک رک وک
 هجوتاب و هدیدرگ لوحم دوویلاه

 ناوتیم یو یلبقداث آ وراک كسب

 تیقف وم راک هجیتن هک تفای نانیمطا
 .۵ وب دها وخ زبعآ

 یشحو دابورک وک یلبق ملیف
 ین وتن آ«یناینامانآ كارتشاب «تسا

 لایقتسا اب ازویسنارف ین وتن آ و نی وک
 نیدقتنم نیسحن و حدم و مد رم هقب اسیپ

 اردا راک دئارج هبلک و هدشهچاوم

 1 دن | هد وتس

 «غادیتاوریش یود هبرکو
 دنناسو تسا یقیمف هزوس یا داد

 وتایحور زمایلب و یاههتشون هبلک

 . نآ رد اهرتک | راک ینافن تالیامت

 لیلحت و هبزجت و یشاقن یبلاج وحنپ
 . دن |مدش

 اقباس هک ملبف نیا لداشقت

 دامن ما |یلک سی رک | دنآ دوب رارق

 ۱ نابذ رتک۱نونک ات هکیووط اف

 - هتسناوت رک وک كمک اب امنسترزب

 -رتهناد ودسن اهدوف رب نی رتپب دنآ
  راظتن | دنهد هئارا ارد وح نکس 

 زین دات لکیام یاقآ مناخ دودیم

 . دوخدن اونب هب وجعا نیا یربهر تحل

  ملیفنیا ناگشیپ رثهریاسزونه
 . دن |هدشن نییعت

۱ ۳ 
 ۱ یک نوا یتیم

 مهمان لب یخ هی
 9 ۰ أ موم

 #آِِ»

خم تادامنشیب دی د رک
 ین ابمک زا فلت

 هشیب رنه نیسیا یوسب فلتخم یاه

 یقیقح تیل |هفهژات رمع لب زا دعب هک

 زا یکشیب رثه مل اه رد از دوخ

 نلوج ید یا و دش رب زا رس هد ومل

 هسیهت «دهزهداج» مانب یملیف دوخ

 ج رال تا رتک د

 در باوج تاداهنشس هبلکت دبامل

 داد

 هداج»یزادربءلیف شیپ یدنچ

 دی ان وب ین ایمک و دیسر مامتاب يدعر

 میزوئارن آ تسادارق هک س تسیترآ

 لاس طساوا هک درک مالعا دی این

 , دش دهاوخ شیامن هدامآ ۱ ۰۸

 «جرالتا رتک د» دراک وبتك رد هجوت بلاج یاپملیفزا

 نیا دوشیم بوسحم .. .شک د یابملیف یرسوزج .هک درادمان

 .ووفب مر

 هدرب یو رار :] یدوزب و هدشیر ادب ؛ رخ نآ ریاددشی امن یا رب ملیف ۱

 ۰ سس و اهن

 نا 4

 نر (دعد هداج رب

 ۲۳ تسکرشزب ار زهوج تب

 روا مچ كدزب رس 2

 و لات ۶ ی
 مراد تهایشیو دوخب ید:

 از زاروا ددا رسپ شعت زم ملیف
 شرب ندشیزابمهزا مچیم .دیامن یم
 ر یدنچو تسا یشاد رس

 ماینرد یزاب داددارف هک یماکنه

 زار اب «نیکمشخ یاههبت» مان

 ءاشما ریام نیودلگ و رتم

 ورک هی آص ومخم د وخ دادرا ر# زد

 شفت میفردزین زمیج شر سپب دی اب هک
 ۳ دوشهداد

 زادنب وک یمودشدها وخ هیهت نان وی رد

 لاسرد ورثم ین ایم هتسج رب دام آ

 .دوریمرامشب هدنیآ

 دب دج تک رش
 دل وی ردت نافن اب رواب نو ربات

 ۶ داد لیکشت یدیدج تک ره
 یسل اب یارب مایفداهچ تسارارق
 دنیامل هیت ستسبت رآ دتیان وب

 سبسانل |دیدج تک رش نیامان

 نینسن و دشابیم زذشک ادورباب وک
 درادبم ات «دولفم یاههلبو نآم اف

 د۰تسا یلانج ماردرتا تر

 طس و يگن د و پوکس امنیس تر و

 لدا شقن دلش ده | و هحچن دل وم>ب رد

 درل دهاوخ ان ؛ادواب نورباتارا ۲

 لاس یشش را بلوز

 اب سی رتکا ۱۳ اراب راب

 ۳۵ دادنسود اگ ودورب شزازا

 ملیف ر ۱
 2 اددا ریلها یب یاب زونه

 ارمردامو
م رپ

 بد



۲ 

 لر لوح تالل وصخم» ی راخن

 کلی رم

 لسار یتب : ملقب
 تک رش تلمب ( ون هدوموب دام) صالفنیتثاک یناهچ تیف و رعمژادیپ

 رامعنا تفرگ میيمصت ایپملک یناپک < ایندوودزور ۸۰و ملیف دد یو

 یکیزکم ملیف نیرتدیدج هکاد «لشاد یلوب اپسا صق رو ملینشو ر
 دیاءن یرادب رخ اپ ودایارب ددرگیمبوسم سالروز نم

 مدل | وضیم تب رک «تبماکنهد م طیف میزوت ایبعلک نیارب ه و الع

 هیهت ایتینوکاتیزودو رلوسو دنان رف تک رش ابو یگن دتد وب هک ار

 تسا هتف رگ هدهس هد

 رثا كب ًاریخا «اکیفارگ وتابیح لان ویسان رتنپ اهناک دننک هیهت

 بویحم هدنناوخ هکدناهتخاس < غوردووت > مانب یدیدج لاکیزوب

 ددادتک رش نآ در ودن وزبلا اتیلسنا واقافتاب ایحم+ سو هسا لوگیم

 (تسا فورمم كب زمداکساب هجراخرد هک ) ءلیدآ> هزباج

 هداد «یجداخ یایند» هب موسوم رتناموک د ملیفكي هب داب نیل وا یا رب

 -وتبتنا > دد لالورک لافطا هنوگچ هک هدیم ناغن ملفنیا . دش

 وشیم هداد مسلم < ایجول ویدواود
 . دن

 لدو ز.نارف فورعم داگن همانزور طس وت ملیف حیهم ناتساد

نیسوضع و وا رب زدن ان رهنادملیف هدننک هیهت وهدش هتشون رمالب و
 اکیفا رگ وت ا

 ۲ اگاعصم | |دیل و» اکیرمآ

 یاهزیاجنیلرم ۱۹۵ لاسلا ویتسف رد هک یک دن ژ هارد ملیف

 نی رته «لیدآ»> هزیاج كان وووک وسنموفلا نآ هدن زاس یارب دوبر

 .دوک بسک اد لاص نادرگ راک

 تن افیتا وردپ هب ید وژ تثیه یآ رقبطلاسووتک ] نی رتپبهزیاج

 لیلجت نیاو دش هداد كوزیت ملیف هد شریظنیب" سناندوفرپ یا ۳

 یئاوه هداح كب رد شیب یدنح هک كرزب دونک ] نيازا دوب یر وم و اجب

 «دیفن>» تنافیاوردب دن امن هتفگ ان اجنیادد . درس نا یشا رخا د مضوب

 ا» نیل رب , لاوبتسف رونک ] نیرتهب هزباج ملیف نیمه یارب هتشذگل اس

 اد كرزب ددامشقن یکی زکس یاهملیف رثک ارد هک ایسا رک | داس.دروآ تسدب

 یب رثه نیرتهب ءزیاج «موس یاینهو ملیفدد یزابیارب دی امتیم ءاقبا

 : دو, دارود هچرد نژ

 وهدزاتب راموج روج هب ود هچ رود رم هشس ره نا رته ه زاچ
 س وب

 . تف رل قلعت < یکی زکم یاه هتاسناژا ولمم ینیج دوخ> هد یژاب یا رب

 ينابب) هطساوب ناکل اویتسنرو لبق لاس نیدنچ هک اینب اب ولیس

 لاسسپ رتک آ نب رتپب نا ونعٍد وب هتف رگ را رق هج وت در وم شا هدننک ه ربخ

 . ددوآ تسدب «یناوهش نونج» ملیف یارب اد"

 هزیاح دراد یللمل |نیب ترهش هک وب ۱1و دنم لوا امروتکب و

 دهدیم هناد) ایل ملبفرز هک يلاج .ساامدوق رپ یاب یاقوت
 طسوت هک یرادرب ادص یارب نیارب هوالع ملیف نیا . هومن ثفایرد
 ۶ وئالوسریلاحور طسوت یراوربیلیف ؛ هتف رگ ماجنا زدن ان رف #

 : درک بسکی زلاوجون ازول و |ولاس طسوت نویسا روک ۳

 دیدج تالوصعیب یرظن

 نان وب ۱

 ورازال حروج : ملقب
 راثآ زا « یدبا وا # و | دنتسم یاهماب نادرک

 ی ۱ ینات نا تان
0 

7۱ 
۹ 

 یاءداملانوف شزرا یرامسو یرنه ۰ یخ دات یظن هل زاهک یناثساب

 , .دیدرگ نئآدداو شیب یدنچ هئتسه اداد

 بت يیدا نانوب دو دن رادیمداپظا تیاد یاقآ هکید و طب

 العاک كبسب هکدن داد رظن رد ناشیا هکلب دوب دها ون طوب رم هتشذگب

 رانآ و تارطاخ نابعرد وسن هجس نان وب مر رم هک دنهو ناسا كيتيلالر

 ین ونک یک دن ذ رب یربث ان هچ هتشذگ و دن امتیم یک دنذ دوخ یعب ران

 دراد اهنآ

 روشک نیا دد هامهح دودحرد ناشبا ناها رو تباد یاق[

 ریاسو سیل دوک , یقلد ؛ سولد ؛ سو ربب نتآددو دوب دنهاوخ

 دنهآ وخ ملیف هیهث هب دنتسه تسها زئاحیغب ران رظن هطقن زا هک یئاهرپش

 . تخادرب

 هک رن زاو سک دو ددرکیع هیپت یگند تدوص «یدبا نان وبو

 تیقورحم یسیلگنا نابزب نان وپ ككيسالکن اگدنسب ون راثآ همچ رت یا رب
 یارب یحرش نان ویدد سیلگناتدافس قیاسدادزاک افتاب دراد ینامج

 . دن | هتش ون ملیف

 اب یو .دوب اعشنارن یکاکی رمآ هلن هیمت تاوتاز لب داد

 2۱ یدادربملبفهزاجا ات ددوآ لمس یتارکاذع نان وب یتل ود تاماقم

 دیان بسک شاهدنی آ ملیف یارب اد یخی رات یاههبنا

 یلایلاتیاو ینانوب ناذاسملیف نیب هکی دیدج تا رتنک كي زا دعب

 بنیاپ ینان وب همین و یمایلاتیا همین سی رتک [ نونناسنووب ادیو رد قنم

 لوصحم < مينکيم یکدنذزراب كیام > ملیف لوا شقن ات دمآ روشک

 . درپگب هدهعب اد «زملیف سوئیف» ینایک

 تسافب یاههجو « شویهایسرتخد د ملیف زد هک نروه یرتیمد

 دهاوخ ءافبا ملیف نیادد ار نوناوس مناخ لباقم شقن دوب هدروآ

 ۱ درک
 زاغآ ار یدیدج ملیت «اپ ویکا» ملیف هشیب رثه سل ات ترک

 21 یکب ومتاربات ]و دوشیم هدیمان +هدش شومارف قشعو هک هدوما

 . دداد هدهعب ارن ] تیمها اب یاهشقن
 نان وب ناتادرک زاک نب رشت اشغ ردزا یگب سو رو ه وک سهل ول

 ینادرگ راک ونتمكنب | «دداج رشد ین دشن شومارف راعهاش هدن زاسو
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 لصا رد رک ولءاق یاهتکا نادقتتم

 دن | هتفاىن ملش

 اهل وصرا یرسثكب یواهبنب ارد

 كو رتم هناخ رد دوبهدوآ درکار

 را را زا رس ق وف یی رها د ره را 3 ۱ رسم

 ۱ ۳ ۳ ی و یا
 هدوامل | فدا ۷ سس خم | رق

 هک ار تكانتشح ویاهملنق تنس

 لر و زن لاحرپب دوبناآ راتنم لب و

 هداوناخرد .تفایماود نرق مب د كرب

 تاقالم ناوتیم لیو یاهرشب قوف

 حور؛ نیتشکن | رف هناخ هد وگیم كل رگ

 ار نمتشکنا رف نی رفن ؛ ستشکنا رف

 و ربع . ال

 - یاد ۱ ۳ | رف تب
 ۳ * كس اب و ۰:

 ۱ وي مو را ۱ ۲۹۹ / دا رس ۹ نی " ,

۱ 
 |س# [ تلگنا

: 1 
 عین" ۲ سیار

1 ۷ ۸ 7 
 / ی ۷1 يا ون ۱ زا زر

8 1 ۳ 
9 ۳ #ِ- 

 ۱ ۳ اس زام 2

 0 زن یا و لس رسا ۳ روح و قر رد * 9۳ سای خب ا ی

 ۳ 4 نصض ۱

 ین یک < ِ ۳

 1 0 تك یا رمطن یالتخم اه ۱ ور
۰ ۳۳۹ 

 شاخ ۱ حس ع 1 جی سا
 ؛ در اب زا را یو ۱۱ عج ۲ ر ۳ ِ 9

 ۱ ۰ |سما لس رس 6 ی گ

 آی

 لر ۳ ۱ ۲ ,اهملیف نتخاسو یعیبط یو 0 تا تس
 ززازتشح و رسد د راک امان لب ۲
0 :۰ ۳-۳ ۳ 

 ارت نهرومآرفیطء هتشیم اد 2
 ۳ سل

 (نایاب ) و

۳ 

0 
۱ 

1 
: 

 ی

 دیک ی وججم ارامش بیا رتدب

 >> 4۵ .۶ ز دو بافق رز و تم. هلیح واچ

 7۳ 4 ندز زاهوسو كن رلباق - نکشن يه ونصم نغان

 را رهلال سراپ رت ات یورب ور راهب لگ

 د هتک یاب

 * زا دی |

 



 ك ئ > اب اظ هلع ۱ نکا

 4 یص قی1 لا ساق زن ۳ ۱11 + 1 ۱

 : الا لاو
"۱ 

 ۳ ما ۱ 8 بل ۱ بس دایع

 ۳ ف 3 نا تاعت

 چمن اسد ی رتخ رد 5 دنب اب
 اشک 45 تن ول )9 1 1

 ایم و یلو تب

 شام دا ی رو یاهداسنب را ۱

 نا وجثب هار ضتسس» دداداهزا
 ؟تف دا

 د ریخیم زا رف پین ضوخ و رسفا

 دمت و رت ۳ 0

 زد مه ۳و دنکتما ترفث ققه

 : رج هتفب رف نیسخن دادب د نابه

 دناوتیمن هکنا ابو دوشیموا یاببز

 ؛ دن فقوت رهشنیادد یدایز دن

 اه
 هرز . رنذ اد ك رتخدشوف ایسآ

 3 رس هاتب نت هدش نارب رب

 شترپ نس رکا دن ادیم هرتف

 تسا ریگتخسو یتابصع نزکی هک

 درب یب اهنا هنایفخم طباورب

 دشاوخ | رح و نوح ن دود | ر ش و

 قح اغ] 0 دنک هح وا اما .تسا.

 ( .دشاب هشاد سو و درادن

 یک دن ژ رسا رس رد راب نیل وا یا

 شروا ماس رصو تخاو
 ثرب طقن

 قشع نآ و .ءدمآ هوج وب نفوزوه

 تسیا هئالعر

 دنکم ساسحا دوخ 
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 واب كنا وح
 تاماقنءزاجمااب تسا رضاح

 اهن آ دب آ رد شب رسمهب ۱ ۳

 گرو 4) امیرص تتسف )۵ ۳۰ ۲
۳۳ 1 9 1 

0 ۱ 5 2۱ ۱ 
0 

 ف

 رز

 ت یف ۳۳۱ ول كا هتسیا# سس

 رز سل سج ۳ زا رسا ون ضد ,

 8 لا ین تر ۱ 1 ج. رع رب دا  ۳

 را و 4:۱ و د ٩۱ هگنا اب | راعا

 را بقا ۲ ۳ ی ۳ لا زا | یتتتت#ا 3 2 ُا ۱

 و یاطمد آقا تل. و* یا و 3 د ۹ دا 4 روح

 ۵ د زا ز اب وا 2 رز شب ژ ومام ناب اب

 و ی ون ۳ تا یسقح ش رعقا هود ۱ راد
 ۵ نس « ۳ -

 شب وخ قوت اناج همه زا هدر وخ رس
 وات و درز ذگمسم یه دنکس عادو

 همج ددار ناوج ندخ هتشک رس

 هکه دن اب یشسع و دما هن زور داف در

 ناپک ان ؛ دوب هدش نشود شملق رد

 دوشیم ثب دات و شوماخ

 و اهن رگید داب هک دیاننم رد وا

 هک دراد یکی حایتحا و هدشسکی

 .دق » شا یلست

 هل تروریسم ی | فمگتم

 نرف هجوا یارب
 دها وغم هک ره «سک

 و رف طصم را زنحل رد هل رتخد ؛ دشاب

 یزاب رسان ارددوخ زور رف و دور

 هرخالا . ۰۰. دناردگیُم انخآ ان

 شی دادلد هک دناهدش تفابیناسک

 دنا وتیما ز وطنب | مه هشمقاع۰ ك

 تل رتخرو4 اهزور زا یکب وو + تاب

 دورکم هیاوپ شاهد قاب
 دن د وب هد رک ءامتشا زاههمان زوریرآ

 نب رخآ هک تساچیاد وب هدنژ شش وشمم

 نیا فیحت رکسپ رب عامنجا ات : كرد هب رس

[۲۳۹ 

7 27 

 / .اگکن 1 گی : 
 "۷ رس ی 3 ی

 لا ژل هک تضسا یتشذک رس ملم

 ی# اگ دز ۳

 "ِ سس ۳ ۳39

 تس د یه نب رلابس

 ۶ وضومدوشیم هظحالم هتناذچ
 هباب نآرب ملیف ناتساد هک یلصا

 4 .تسا یشع هللم هدش هداون

 یعص ول ادب12ترداپمان «یو رل نب ورم»

 دم فرم و | رن آ

 اب یمان ناد رک راک «یدو رد

 زاکب شی اهملیف رنکارد هک یراگتبا

 لمع بت رت نایهن مه اسناد هد رب

 هتشاک یاج رب وکنیت یرما و هو ون

 نیادوشرپ هژوسو ناتساو

 هشبب رتهودتک رشب رابکبالبف , ملیف

 سالک اد و و «ك دالک یمد یب دف

 بسا

 نب ودلک و رتم ین ابمک دد«یرمگتن وم

 هنما) هک دمآ رو ملیف تروص ریام

 ی و . دشن مقا و هجوت دروم دابز

 را ولب »و یص ۰ یدعن رثاتسشف و«

 دوب ه رظتنء رد و 4 اس یب 2

 ی دق نایجاشامت

 1 نیا یاشامتب

 تشسار هه ( هقب ز وب هدخ یقشع

 مه ردقچ ره رفن كب تسن نکمم
 رخ ارس و دشاب لهکنس

 ۱ دنکن هب رک و دنیب ۳ ملیف نیا

4 
 سم 2
 7 ۹ ۱ ۷ ی

 ی ۱ ۳9

 بر :] ررهک

 لب. ۱ ۳۳

 < ول

 تسقفومود زین م وضو نسه دباش
 یاسورنوج .تشادیآ ه ده میس نآ

 و رتف یشنایک

 ۱ ٩۹0 ۵ لا روودتتشا دن رب دع زد رب
 تک رشاب « ییاک »مانبیرتا رکیدرابکب
 یودزا راک ناجر و« نو راک ی لر

 هکتساحنب | مش و خام ادت و رک هیت نآ

 هک < ول رتاولب و دیدجهخن
 اش هدادشب امن «یباک اب مقوسکب

 لو + دروآ تسدب ی رتکس شو رق

 نامه < یلنیوب و 2 | دملیف تست

 «  وس نیا 1 تیس ز

 نابص «هتفدداب رب» ملیت یابب ز هات

 واکت وقا ی ماراهرا تل رداکساد

 اب نلک راس زا میل » دنکیم غیا

 نشر هوالع هک تصدوولاه هقباس

 فثتخمیاهشقن یافیارد ترداپمو

 ۲ . :هشابیم یصاخ یئابب ز و تهاج و یا راد

 ودیهرد دیابادوا تقفوم ز.رو
 ن وایحاو یاهراکضاش , تن و

 ۰ نتلساهیدیل «زورنیمکب هتسب

 و تین رک ات , تاب وثلک و را رم 3

 راد مادک ره سوهمانب یسوب وتا
 ۳6۵4 هنری دا یتیهام

 ۳ ون

۲ 4 



 ۳ رو وز 0 0220
 ۲۳ ۰ تا رک راک ت 0 7 ۱9 ی 2-۳ 2 ۳ سر 7 ۴ ری ۳ ۳ ۱ - و و ۰ ۱ !(َ

 ۱ _ اب هه هد در 9 1 بن 1
 سم 9 ۰ كس ۲ و ك 0 سا 5 ای سن اب مه 5 13 ژ

 اس .سمن] ۵ زر ق ی چ 0تا هاش رک زا ف یا ِ
  ِر و تا ۲ ود 7م (تلد)) ۱ دا ی  ۲

 0 ۱ 1 ات تم بر یسما 

 4 81 : [ء ۵ ۳ هن تک ی جا
 لورم ۲ام هب رثن ریخا هرامشرد 0

 رس 7 1 تر : و ال و ربا سم ,م دف تی و ۲ راک نوس و را و د هک ! هن یها وا هحاصم ء یی راد 1 | وس ۱ 1 و سم هف تن بیل . سا 7 اق اب هک ی هاآ و۲ هحا : ددوخ یمقا و نآ رعاخز وتم
 رد شعلیف یف رخ آ یا ره یاادرگ راک هرتاج هدن رب و یون! رف 1 هر یک مابف ن < و رع

 وصت هک رظف زا . تسا ۵ دلش ر- ءده ه كع | لمعب راک لا . 4 4 صف ۲ رآ 4 ۱ 2 3

 ز " ۱ ۳ 7 3 و نا" ۱ ۳ ت اس

 اسب ؛ رد دشاب بل اج نادنمق ۸۶ یا رب هبحاصمینا دام ۵ و ریه ی 2 ی 3 ره و ی یکی ول نیس رز مع
 ۰ ت و یه تراس نا همح رث اپ ۱ اه _م رق _ 4 "۹ و ای 4 سا ح 5 تا

  ۱ رقع ۱ ۳ ۳۰ ِس ۳ _ک ِت ۳

 سی راپ ی شو راد رب ره ۱ هست اچ ای زر نیا د هوس زا 1 4 "ِ

 ّ تب ْ ۳ ۲ رس
 مچ سر کرج رک ۳ بیروت هک وب وب

 ۳ ۳ ری" ۳۹ 5 ۱ ی ۱ رد - - ۳9 3 نا مس

 یزاسملیف حیحص "ِ ؛امش رطن رل ارس ًاههشیم رنها هیام رصد وظم) ورادت 5 , هثس رف 4 و فو اح 74 ل 3 ۱ مس ۲ ۶

 ؟ .تسخ راک رد هک یلعف لوم رف-( تل درغو رابه ميتک ناس نانجن ] ملنف "ِك ۳
۳ - ۲ 3 ۰ ۱ ۱ 

 ارس ۱ ۳۳۳ ۳ ۱ 0 ی ۰ رآ زن تع کرع

 , لاح نسع رد و - اهمتب زر نیادوج و]دوشیم تباعز یزاسلش 5 و د تیاب ی ۲۳ کروم مفل ۰ ؟ ب ولو ۱ هاست خو
 1 7 : - ۳ 7 ۴ دا ی 2 ۳ قوس اب

 و تاضتات « اهتبسن , تاکارتشا -وکتفک «هدننک سابتقا؛تسب راتسهبه تب ۱ هک دد رگبیم زا. شامعتب ۲ رت
 ۳ ۰ ۳ 2 تك ۳ ۲ 9 مینا

 نی؛زامیادد نیب تالداب« هرخالاب نتفرک رظترد اب نادرک راک سیو ] یب وخب نم دود نا یاوت ما هو تصوف
 نیا رگید یاهژامیا مامت وژامیاكب (اهن آ تیب ددراکشآ تانیابت وتادصارت یلیخ دوضتم نیاب لاوصح هک مته مزلتسم رس هو هشت 5
 _ِِ  3۳ 7 ۰ : ۹ رخ ۳  ۵ بیپ

 ض ۳ ۳99 9 ۱ 1 ص - ۳ یا یا ح یا

 قول ابدیا رب هک می وگن احیضوت ) كل اد یابت دی ازهمماع و دشاب رقاکب رث اطقف ۳ رب ب۲ تسکش ءاث مینک یم شیپ یژاسلف راک رد امومع یو
 یا وس (متسه ل/اق تیمهآ ادصو . ناکام وا قع .اح مهقد1 ناتتف[ ۰« ةوالت هل :

 امتسهب یدایز یدا ودمم نم

 متکب مهارشروصت متاوتیمن و مزار
 هلیس و كی تسان دایت دات رته نیا هک

 ( یساکع-رم ات)شیابن ونوسک ودربر

 تسناوت میهاوخ مقوم هچ . دشاب
 نویس ریک ۱ و نایب هلیسوكيبا رت" 7
 ای[ - ۰ مدح رب یم <؟ میزژاس لدبم

 و تیعطاق مدعكي نامزردامش رظنب
 ؟تسامک احامتیسرتهرب راک مت ادت

 ارد وخ نایب امتیسهک یتقو+هلبد

 یاه«هن۱9:تسژ ۰ می صاسا رب

 یاهزبچ و اههشیب رتهیزاب زا هلصاح
 رد ؛دنکم راوتسا لمبق نی ازای رگید

 لئاسو هو . یزتات لءاسو متاو

 و ۰ یا ره راک ار , ی اعدیس

 اجثیا رد ار اههدقع نیا هک مروبحم

 لاح نیعددهک | دتاکت نیا ومنک یلاخ

 رک ذنامشب درتسهیهید: و هداسزابس

 لیبق نیا هک یتانادرک راک مشدب

 نی دودمتا ورددن سم زاکن | راه هوش

 - فسا مضوب هک دننکیمووبجم ار

 اهتسز نیا « اهكيميمنیا یزیگنا
 شیامن ودنک هضرع ا راه« هناد نیا و

 یساکعنس رود

 تاب یشاقن یولبأت كي رب وصت مه
 اییآ یلو , دیک یم طی دهیم

 یشاقن یوابات نامه ؛ هلصاحیکع

 دین هچوت . دهد

 یزاس «هجم زاکهاشناهاب ۰, ۶ تن

 6 - .تنس) هدشن قلخ زیچ جبه اتم 

 ینخم تقو . دوشم تکاص

 ؛میشکب شیپ ادیدعب لاوئس هک تعا

تسیس نیا هکن آ یا رب
 زدیم هک ) م

ن رمث (تساه رثه همش یا رب هل ومعم
 شخ

 لماوع همههک تسا مزال ؛ دشاب
 و

 كس" دن راددوح و رث ارد هک ی رصانع

 و لصتم یایند كسب « یلک هحاو

ک رای دص .دنشاب قلم" | زجتیدل
 ماهتف

 روتک ] كي نیب هک منک یمدا رک: مهزاب و

 هک تخرد هخاشكب و « یژاب لاح رد

 دنکیم هضرع اددوخ تارعث اموادم

 .دزادندوج و یتهاشو طابترا سس

یتسد و یراک ءابتشا می رادکن
 امرب یکچا

 ۱ دوش مک أح

 اب هدنا وین یلاج رد ایآ

ب وگمم هک دی اهدششن
 یعلیف یتن دو دن

 یامنئیس > هب دش یرام ثاابدزا

 8 مدقتس ,نم * دراد قلم «سلاخ
 تفم هک میذژآسب یملیف تسارارق رگ |

 ؛ دنک قدص نآ هدابرد «سلاخد

تن نا هب وتم دیابزیچ رهزا لبت
 

 "۳۳ تحص نآ درد دام هک غار

 م؛ زیمأایب مهر او ۱ 9 ب
 دیتساران و تقرقح

 92 بیاعورک) مه طرح هر نیمه
 هلسو و تل اب لیدت ا 5 تق ون "آ

 ید
 ۳92 آوا

 دل اه . +

 نسسددو هباس نایب ای۲ هک

 ۳ ؟ هحفص رد هر



 یه راس وب ردن آ "هتش ون

 هو رل 4 مس ق رع ِظ زد

 بارم لب ۲ ۳۹ رظتتم ربع یف اپ اب

 «زنبت رام» . دنکیم داعبا
 نیت

 دوخ تسود 2
 ۳ ۳ | سرو

 رب قا گره ۳ لا ات
 و رس 4 مد ۷۷ «ِد

 ناب اب زا س ات جبر ایم هداج رام

 ادیل [ ) «مال> هق ومماب مسارم

 و زا یکی زد دنک تبحص (یلاو
 هک یئاه < ناباب و نی رت زیگنا

 تساهدم[ ًامنیص هورب یور نوک

 < زنیت رام ه یجوت هکن | یب تل رتع و

 ؛ درذگسم وا دانک زا ادیع دهد نایز

 ودیایم یدادربملف نرود یون ؟

 رد .دوخیمدد زین نس دودرانک زر

 یععم ی رب مه < زنیت دامو نیصیا "

 یراکصس دوم یتحاران ندرک

 رصانع همه ناهک ان دنکیم نشور
 نیا دد ناحیه و بارطضا تبجوب

 یاهاحرس تسردو بن ره جیپمرتا

 میهأفم و دن ریل ی دار دوخ

 مع هب رثا نیا قامعاژا یاهزات

 دن وش یم راکشآ و هدمآ نآ

 هتوشمطسوت مه (زنیت رام یاهو

 و (دیر» هلیسوب/مه و دوختسوو
 «رثاهدنسیوت و نادرک راک /عنیرکو

 ندنارود رطنیا .دوشیمهدن او درط

 : ناتساد یلصا رکسب هس هیحور

 رتهب اد یدوولاک و میال « زنیتوام

 .دنک یمجب رشت رن نشورد

 رثاوشژرا زا نیدقتتم بلغا

 دنت امیملفاق ملیفدد «نایاپ» مطان
 سناکس یاداد هاگ ره «موسد رم»

 كنبا هحنآ یاوس .یرگیدیئاهن

 یریطخ غلبم دوب یم - داد
 زا ار دووخ یونعم تردق و رثاذا

 كي نیب كيکفت زربم وادیم تم
 «نایابو اب مطات و رثوم «ناباب)

 مممايلاف ؛تااج رهاظب و مدنبب رف

 سا سخشیاند

 و فلس < زنیترام یلاه
 تروصب ادعب هک تسا یلدارفشب

 رکیود رثا كي رد یرگید رتکاد#ک

 رهاظ یادآ یئاکب رمآ» ۹

 ؛ قمحأ همین نزن رام » هوش

 سنچ دب هیبن و موصعم 3

 ّس یحور یابند و نیورد تبغا

 مدقدد رم و ناکنل كنل -نآ مخ و

 09 , واتس اخه دادی
۱ ۱ ۱: 
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 رنأ اثر ۵ دز زار رصانعو لما وغ 4 یاراد 68۵ وس ۵ رم

 میس 2 ییابئد یمعزد مد نی ال دعه . ۵ ون ِ نی

 شماغوهتفشآ «فرگشیحاودانآ رد هک دوب ژوم رم
 . دندوب نادر رسو

 »۰ ۰۹۰٩۹٩َ۹)٩)بچبچب)س ۰

 و یداژاب راثآ هک ممنس یم ادیا

 لاحنیع رد و دنکیم داجیا لذتبم
 یوئأم یمأعم و شزرا دوخ یارب

 تابحهماوایا رب هک یشذرایم راثآ

 لات دنک یم رداص ندروآ رد نات و

 ملمف زا یا هنحص و هطحل دنج رد .تسا

 تسد هک مینس یم اددرمنیاام ریل

 حلسم و دزیم هناریلد یتامادقاب

 یاه رتک | راک هک یتفع و قالخحالسب

 رپ الف یوعن شلذتسم یاهناتساد

 دا دت زا وز وخ رب نآ زا « رتتسم و

 تسا هتف رک ادشفا رطا هکی ترا رو

 ءاودولمزات آ رباسردهتبلادرب یم هلبح

 اهنبس یلوصم ( یلانج - یسیلپ )
 ه دهد نسسچ نیا یاهرتک اراک

 ران آ نیارو و,تسا هدش هدب درتمک

 تسودیرجاعنام رهف هکساکنهزب

 ریگ و دهدیم « ول > اردوخیناج

 ؛ بیوصت دروم شلمع و دزادنابم

 دریکیم را رقسیلب قیوشت و نی دصت
 یرتسکتاک یاه ملیف رد رمانیا

 هتشاد لوسعم بلغا دو وبلاهتخاص

 یلاه > دشاب رارق رکا دوش يع

 ؛نوداماب قوفامیزیج اد« زنیت رام

 یلوسمنام رهقكبزا رتشیب اب رتمک
 رگید تدابس ؛ تسنادیسیلب راتآ

 نامرهق « بت رام» هکم ینکل وبق رک |
 یاهرتک اراک ریاح اب «عموسدرم»
 یوحنس یئانج- یسلب داثآ یلوسم

 نتقریذ تروص رد تسا توافتم

 زا وجتسح ددص زد یتسیاب رما نیا

 وا لاسعا یامه هزیگنا ییایژرا

 یاههنحم نیتسعن زا یکی رو میم آ رب

 ضحم ودنکیمتسم «ز نت رام ملبف

 مرگ و ندز سال ددص رد نآعتما

 «میال» شود هقوشعم اب نم رک
 دوخ را اد وا تارتخد . دی امر

 رب قمعت لبأق یاهلح و دناربم

 هنا و بد : همج ر

٩۰ 

 را رف هل لک ید ارد وح تسود

 تارحم هک دن لوق یه دوخب دهدبم

 برش و توخزایب لسعنیازدوا
 نشاب رم ر وعش 3.اق وآ ؛ تام وب

 دی اب روددنآ وتمل و تسا ی وح سقن

 صاسحایس دو تواقن ی , نیمه هک

 تست شود نا ؟ رد یو ندوب

 ورف رههکت سا یمشخ ین ادن ز و ریتات

 ناناكی هدهاتمزا طسوتم و یل ومعم

 ۱۳۳۵[ ره مرور
 یتاطش یا هبحدور ييالد دنتام
 نکس ساسحا .دشاب هتشاد

 - وارق یرتسکتاک ملیف كب رد

 یا هبض رد هکیتفو یلوصمو یداد
 نامرهق هک هتنک هحنا اب هباش»

 یاب را ارروخ یناجتسودیرجام

 تلادع و نوتاق یوربت دزوآابمرد

 نعددد سیلب یضی وریت نیا لوبمس
 هو ماحیت | نمح نامرهتنیاددهک اد

 ؛ هنعدبم نکس هدش داجنا یا

 دنهدم شا یلسنتو دننتبم شقب وشن
 < یدولاک» روژأم یوسدرم» رد

 هک یا هظحل رد یتح سیلب رسفا

 او < رتیتدام > نادجو دشوکیم

 ریتأت تحت شتسود ندادول یا رب
 هک یاهّطحل نابه رد و ههدد زا رف

 مادب یارب درم نیا یداکمه هب
 حایتحاش واکتباتج تصود نتخادنا

 یو تسن دوخ رقعت زا تسد دراو

 «یوولاک > هنحصگب رد, دزادیمت رب

 ناکد وک هاگشیاسآ رو اررنیتوام نمزارکا» :دیوکیم یروآیمناب ز

 لافطا نیاا یاص ههدیمشورک  مناهیتاد تمظچهاند یتح یسربب
 ناو دناهشيبال»تانجیناب رف درمکی ناو «ونیت دام 4« تسسح

 تحت ار < زتیتدام و تنس مو هتشاذگن یاجرب كرتخد رب یرتا
 نیا دوجو اب دهدیمدارق رثات دامشیب یاههباسزایکب طقن وا .تسا
 زتیوام لاح ریضت و ین وکر کد نیا هل وا موهقم تسا «مبالعراهر

  یوولاک» دد یرئا نیرتکپوک لقتنم نشورو مبرس یلبخ هنعص
 گرم اب تینا دداذکبم یو ۳۳ ۱

 و مع ینیمز رس درو ح ور مال

 سو لتقزا !ربز دبای یم " لطاب
 ] ءهشءدوسآش نادچ و« شی وخ

 .هنکب» ءانک و ین امیکب سابحا



 هداجا هلاح - وگ ندروگ

 م* رب یرگید هلئسمغا رسب هیهدب

 ید و رما یاه ملی تأغا رد هک

 یاه هنحص نم روظنم دراو حاور

 هدنسب ون كسب یا رم . .تسا یمذع

 لب اقیعضوب هن اقشاع هنحعس لر _]

 ؟ تسا یزا وشدراک لوبق

 رظنب »یلب ۱ رلدها ثل» را

 لئاسم نیرت لگتمزا رمانیا نع

 هیروطن تسا هدنسیون كيراک

 سخا یاهلاسرد هن اقشاع هلحص هلئم

 هاجیا ار یصاخ كينکت عون كي

 هن اقشاعیا هنحص ردق ره :تساهد رک

 یتسیاب نآ مضووع وق و لحم دشاب رت

 دشاب رتدود كيتنامور تروص زا

 عوقد لحم و عضو نیا دیاب یتح
 و فک تروص تسا مزهل رکا

 نینج دشاب هتشاد یدنباش وخات

 < هنحص اب فلاخم یژاب> ادیمرف

 نیا متفگ 4 روطت ابو دتمان یه

 هدش حیار اهملیفرد یلیخ رخاوا

 دووبل اهرد»: وهم رب دی رگنیآ

 زیچهمههیهن هدپعرآ اهزاسملیف
 هتشر رهرد دنناوتبم و دنب ابمرپ

 هتشاد ددعتم صصختم كچوک

 رد هک نمگ سیم ... «دنشاچ
 - انآ»شقن نمض قوفربوصت
 دوشیم هد د دوخ ی«اساتس

 ار اهامنیسهدرپ رگیدداب اریغآ
 هدریک ریخسن یاهدنزرا رنهاپ

_ 

1 

 و + هاتوک ددوخرب درد الثم تصا

 اش هنییص نی ض و صخب « دادن را, ردو

 دوجو اب دروخیم مشجب بوش یلبخ

 زین لیبق نیا زا یئاه هنحص نيا

 هداتفا اپ شیب و لذتسم یدوزب

 - ملیف منکیم رکف هکیروطب دوشیم

 ار هن اقشاعیاههنحص یدوزب اهزاس

 لیبف نیاذا یئاههنیمز و اهغاب هب

 تیاقر - و ندرو

 دوجو رطخ و امنساب نوب زب ولت

 هک هدش تعاب اهژاسهلبف یارب نآ

 راثآ رد اه ملیف ناک دننک هیهت

 میظع و لالج رب یاههنحص ناشدوخ
 هنحض اب و دننک تسرد ج رحربو

 ویدوتساذ جراخب اریرجامع وق و

 یرتشیب هولج ناشملیف هک دننک لقتنم

 هنئنکب رکف هکنیانودب دشاب هتشاد

 رد هک یا رجام لصااب اههنحصنیا

 هناب تسا قفاوتم دن رادهبهت تسد

 -هنحص هک ینادرگ راک ماکیم رکف نم

 یداتسا تیاهن اب اد موقو یاه
 دهدیمبیت رت ملیفناتساداب بسانتم

 دوخ . تسا « هاکحیه درفل آ 

 ؟6 كاکچیه» رتسمدب زاد یا هدیقع هجامش

 ن+رظنب : دناکجیه د رفل آ
 ض» ران هدر هنکن یاآهدع هچ رگ

 -یمن امنیسرد ارعیسو یاههنعبمو

 دیاین ناژاسهلیف مه زاب دندنسپ

 لیلدب ادملیف یارجام ع وقف و طیحم
 كم وک و دودحم یاهدع دنس مده

 ور مدرمتدوصنیا دد هک !ریذ دننکب
 نیهددروآ دنهاوخ نوب زیولت هب

 ن وب زب ولت كچ وک هد رب یو را راه هنح

 ملیف رد طقف درک دنهاوخ وجتسچ

 هب دنن | وتیم مدرم هک تسامنسیاه
 یلاهطیحم و یجداغ یاه دوذک

 - نه اب ال الثم دننگ رفس دناهدبدن هک

 « دزد یریگدسد د ملیف ناگیشیب

 یزیچنیا .دننک رفسهسنارف بونجب
 امنیسطقف و دن دنسپ یم مد رم هکتسا

 اد اهن آ تذل ظاصل نیاذا دناوتیم

 .دنک نیمات

 هجن آ دوجداب :وگ نود رو
 بلاج هنیمز هک دینکیمل رکف دینفک
 بونچ رظانم الثم یئاشابعت و

 لصا ذا اد یچاشامت نهذ همنارغ

71 ۱ 
 ۲ ۰ 8 را دا ۳

 ریز وضع

 )(ِم 7 ات راک وجتسج .ت )
 و

 ۲ سس
 تسوورم ی ی

 ؛دزاس فرعنم نآ هب ذح و ناتساد

 هچن آ باوجدد : هلاکحیه
 رد نادرک داک 2 اب .دیتفک

 رصانع ات دشوگب یتسیاب ددومشا

 نزاوت تلاس ار دوخ رثا هدن زاس
 لاح رهب و دراد هاگن لواس و

 ار رصانع و ءازجا نیا لرتنک

 نیا دد دشاب هتشاد تسدرد یب وخیب

 "هک هی ایمن شیب یموزا رگیددروم
 نایرج ملیف هدن زاس اب ناد رک راک

 رظانم ات هنک تفقوتم اد ناتساد

 ال وصا و دهدب ناشن یچاشامتب ین دید

 ع وتو هنیمژرد یب وخب تداوحرگا

 دوحو عونو هنحصنس و دوشارجا

 دشابن سوسحم یاهلصاف تان ا, رج

 شیب دبتفک هک لببق نآ ذا یدا ربا
 .دب آ یمن

 ین رکنفیل و-وگ ند روگ
 كي یازجتیال زج «كن رو هک دینک
 / دشاب ملیف

 الثم هک دوش شرع : كاکچیه
 < یضوع درم > ملیف دروم رد

 ددچم ,ثا كیاب اددوش یجاقات
 یتسدد هملک دیاشدنتسمدنیب ی و رب ور

 «دنس» عونکیدوخ ملیفنیا دشابن
 رد انبع نآ ناتساد « ۵ وشیم بوسعم

 یعص زدن مایف دد و تسا هداد خر حراخ

 دوخ یلصا تدوصو مضونامهب هدش7
 هقب رطب ار ملیف نیاام دوشءدادناشن

 هک !ربذ میدرک هسچا هدیاس وهایسد

 اضتفار و طنبا یرجاءمضو و طرح

 دودح رد ملیف ناتساد , درکیم

 نیا نادنذ و هاگداد و كروب وبن

 هک اه 4در نیا و دزبم رود رهش

 ِتسناوتیمن تسادوچیم جراخردانیع
 هکن وجدوشهدا د ناشز ق رب و قدزاب

 «دیفسوءایسو ه ااذ يعقاوتروصب
 هک «كلن رد هب اتدص ریه رظنب رت لیامتم

 نیارپ انب تسا رتدود تیعفاو زا
 هب الصا اجنبارد هک دی درک هظحالم
 ودانفان یجاینحا «كند» دوچد

 مذال و یدورض ملیف رد ءزج نیا
 , و وش

 هکتسن ] ملیف رد ي شان رو رم

 یرچامرب رصنع نیا تسا نکیم
 هد زا هدایژ نادساد و دب رجب

 نیا هتبلا و دنکب هولج «نیکند»

۳ 

 ار ودب 7 تو وا

0۵ ۹/9 
 رنک هیچ مدعاس و هاس) زر ۳1 ٍِ وشسن لا مارو

 0 ز رادقس را شددا زا یئاطخ رایتشا ادا یکل د ملیفكی پاچ
 ی

۳ 

 ) و بد و رک یرچام نژ نام رهق 4 دن مک
 ِژ نلانتشح و ثا ر شت دوص یمدوشب پاچدب ملیف و رک ادداد

 . دنک ادیب یددآ
 ۳ ژ 9 ۳ ُ رتپب ام رظطنن ۰ , وک نددوک

0 : 

 یئانج و یحیلپ راثآ و <« مارد واب » تمسف رد راک وب رسم ایلاص زا دم 4صخشن نم ۹ هتوافتم الیاک رمآ دود شیامن رد مزیلالر رناتساد رد مزیل اند .تكاکحص ۱

 درسا ن

 ات

 ۷ تیعئاو» :رآ ون رناژ
 ؛ تب وب رم یجداخ رها وظ

 >یمیشان «نورد»زا تینا و

 0 ۰.۰ 6 ۵ وش

 ۰ یداآ رطاعب «رآ نرد
 + هاب اخدور

 هدش و ۳

 ۲ ۳۷۸ بار



 ۱ ر هب ارضا و از ۴

 تسمه ا و رداک زا هتلای تب 7 اقا
 لوبق)اب تسا نود نت ۱و هداو

 تا دان و ین امضا جرم ه رما --

 ل ندرک

 نایچاشات مدیب یم هکنننو

 ردمقا و تداوحیارب دن ۱

 لوقمم لیلدیلانج- یسیلب مابن 4

 زا مدآ هکترا لده دن وشب لبان

 تیعاا و وقطنم یربو مر ۱

 یا دوح ف میلایپ

 وجتسج حداخ رد مبوگی

 كراپ دد هک اديئاه نو ۱

 رایس یاهلیر یرر و ۱

 ادب | هدب و دن دادن ایمدادلارفو یو

 اهنوگ او نیاداوس فثب ام هد

 نوکاو لوزنو دونصابو دن وشیب |

 فمش یاهدابرف یتسب هب عافترازا

 مينيبيممینک رکف تسردرک |.دندب

 0 نیب یدایز قرفرهاولنرر

 شزمرت هک یلیبموتاو نوگاو نیا

 دوجوم هدشرب دا رس یاهروهب و هد

 رد تروصود نيانس قرف .تسن

 ودنعبل اب ناسنا یکیدد , تسامکآ

 دروم رد و دنکبم ك رت ادنوک اویداد

 كرم یوسب سارهو تشحو اب رگیر

 فالتخا یک دن |اب هکلاحرد دب اتشیب

 رگیدکس مات تهایشرماودرهاپ

 زا یکی هکت فک دوشیمسپ .دداد

 دزومو تسا یسفاو الماک دروموو

 .تساتیمقا وذا یربوصت رگ
 رد,اهنیا دوج و اب وک نور

 در اهد رک تقد چیه امشریخا یاهلاس

 جیهم یلانچدا آ رد نایجاشامت هک

 3 تینارو دوسج و راظتنا مه
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 نیاهجوتمبوخ.«هلب ؛ كاکچیه
 درف هتشذک راگذ ور رو , ۷

 تشادهایسلیبسگی ات داهملیف ثیبخ
 هب الثم یسنجدب ندادناشن ی

 تا هک درنیبیم :وزپمدکل اه

 هشیمرا زک رب یدادرا رق و هداسیل ۶
 ذارت شوه اب نایچاشامت هدورم

 رسئک اداک ككي یایوچ و دن | هتش

 نایچاشابت .دنتسه« یعفاد»س م
 لیبس» اب دوشم رکید وب

 دادبیرف ربسنکفادونود
 رارت نیاذا زبس و

 هچین [ زا

 هلیسودب ود وب هدش سکه رب زمابلب دستی ایرایاهمکع 1

 لد بسم نشد رگ یاه هدرن زا مد ره# : هل اعجیه د رثل ۱

 یاههنحص و دودحم هد رب یاهشامت زالاح نیعرد . دن رادن یشوح

 فلج وک هدرب نیمههک ریز دیآیمن ناششونخ زیننآ رب كچوک
 هک كاکییه ...«دننیس دنناوتیهمه نوب زی ولت هاگتسیا یود اد

 زا»] ریحا دوشم هدید < یضوعد رم2 سرب نمض رپ وصت نیادد

 . تساهدیناس رناب اب از<ناگ د رمنایم
 تین دیس

 - دزاد یتیصاخ هجمه ی مهدوبک

 كي هک دن راد لیم مدرم - (مچ رنم
 كس ومعممدآ كي یهتنم ؛ یلومعممد

 ,دنتسب هد رب یدزا رد ؛ راک اطخ

 یارب یزیچ هک د رکیم نایب راصتخاب
 . دن امن یقاب لوپجم هدنتیب "

 اف همانش ابن هزرورما « هتلا

 هتشذگ اب تدافتم الفاک ی« روصت و رب

 هک تدابع ندیاب « تسا داوتسا ۷ بیترتنیاب : وگ ندروگ
 یسیلب »ران آ لیتسا «كاکچیه درفا [»
 . دنکیم فبصوتاد شر وخ <« یلاتجو
 .ناژ» نابذزا هداب نیادد نونکا
 - ولمورانآ اب هک میونشب «دآ وند
 تسا لرامودنکیم تفلاخم «مارد
 .دنیب مشچب ادا ] نیا راک نایاب

 - یدژارترد: رآ ون رواژ
 هن ناکد نسب ون هتشذک كيسالک یاه
 ال یبق هدنناوخ هک ار یناتساد اهنت

 هکلب دن درکیملقن شیارب هتسن ادپم
 ار هدنناوخ ادابم هک دن د رکیم یعس

 «تریح»ویلاخان و یناطیشساسحا
 نان وب یاهیدژا رتدد . دوش ریگلفاف

 (ع3 02۱5 ) <نآ وخ شیپ » هتسدکی مر دق
 عورشذا لبق و د.ًایمهنحص یود
 ار همان شیامن ناتساد ؛شی من كب

 ساسا « یریگلفاف د و تریحو
 تسانیا دهدیملیکشت | رهعاتشیابت

 دز راذگیم «ناجیه»ارشنسا هچن آ
 «ناجیه» نیا هبلع رب هک مش وکیء نم
 شیاین كي هک م دقنمم نم مکه ذرایم
 نیب طابترا هیاب رب یتسیاب همان
 داوتسا یچاشامت واهروتک ] ؛دنم رثه

 زاغآ اب هتبلا ایش : وک ندروک

 رد باتبا دد مزیلالد - وثن شبنج

 . دیدوب گیدزن یگتسب و دنویپ
 و خاش ارمزیلائرون عاکصودو

 تشخ و یبسد لیتسا زا یباعشنا

 مه هک یسپ رتکا ,تساهدیمات رن دز امار

 هتحم رد اکی رمارد مهد ایلاتیارد

 .تسا «نیگ رب دب رگنبا»هدش رهاظ

 حیض و ت
 هطوب رم یدصتم هابتشا رتنارد هتشذگ هرامشرد هنافساتم

 تزاق زاد اش

 دو ول اهردملسخناک دننک هیمت وابلاتبا

 ؟تسچ دزاددوج و

 دوویلاهرد:نیمگ رد دب رگنلا

 لر و هلیسو ردقن ] ناک دننک هبهت

 رب یردجره هبتهدهعزا هل دن راد

 دو هست ریس میطع یه هنحیم هدنب ام

 هدددنن | وه نمضرد .دذنکیه

 ۰ امنیسزا یکچوک ی ته «تشر ره

 دنشاب هتشآ رد دمشم و برج نیصصحتم

 لیاسو:؛تسین اهربخنیاذا ایلاتیارد
 زادس . تسا رث د ودحم و رتمک ی ۱۳۵

 طععف ی ؟الاتسا ناژاسملف :مودتكنج

۱ 

 ملعا دیزاسملبت طاس هک دنده آ رب

 راکب لباسو لقادح هکبردوطب دننک

 ملیف یلادتبا اب سب

 هیهتهب عورشو دنتشادرب ادیزاس
 ردناب ایخ و هچ وک مد رم یک دن ذز املیف

 دن و رک ناشد وخ یعقاو یک دن ز طیحم

 نکسم افطا:وگ ندروگ
 هک! ر يصاخو یدرت فالتخا تسا

 یاهملفیاهنادرگ راک زا نتودنیب
 .دنک ناس بن اهد رک هظحالم ناتد وخ

 «هلب : نگر ب دن رگنیا

 ژااماتاد شدوخ ملیف «كاکچیه»
 و دهدیم بیت رت زغه درد شدوخ شب
 طحم لدع دذک یم تس زد

 یاجب . دزاسماو شناتساد عوق و

 یود هكتسورع دنج ین اهرتک | راک

 یآرب - دهد ی دارق لدم هنحص
 هب ملیق نیبدود كي نایرج لیمکت
 دوخ مشچ یاب مه كچوک ی دادرب
 همب دهدیءهدا رق كچوک هنحص یور
 بایصا رد +ک یکد وک لم شدوخ
 نیادرک ؛ وودب و دخ رس شاپب زاب

 تساجنا رد .دخ رج یعود و د یم طاسب
 دوجوب اددوخ ملیف یارجاموا هک

 شرتکارنآ اجنیمهدد ؛ددوآ یم

 یاربب ویدوتساب هکیتقوو دهدیم
 هبدیآ یم یدادریمایف لمع ع ورش

 داجبا

 د وشهد رب

 3 یبصب نیمب الت « شدوخ ناگشیب رته

 وام البقار ملیف هیهئ راک هکد یوک
 اما هیوکیممه تسررو تصاهد رک

 ۳ ی ووطنب | شراکزز رطی لس ور
 و دنک هیهتالت ادملبف دناوتیم وا

 ۳۳ هبهت لأب رج و دنیشم
 او 1 دنک تسرد

 »ور ساب وتعلور د زب

ِ 

 ۳ ریش دنا وتیمئ . دهدب سبت رت
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 نژب واتس و تن وما زار

 هدافتسااب ملیفنسا ناتصاد
 ۱6 هه ع ) | +

 رد هل یتوت داک یاپملیف یرسنام رهق زا

 حروج طصوت مود ,للیل 1أ سم تانج نامز

 احیا ردو هتشوت دن دش هتخاصر کس

 یرج اد ( هغرعی ) زاب رس شه

 دبامتیم ءاقیافو رعم نیدمک زی ول

 زدرکس روح هک دی ایم رسم نسسح

 یرجدوخ راثآ نامرپق نیل ماکته

 ۰ تسا هتشاد رضن ردار زنگ و)

 دشاسم سلاو اه هدننک هبهت

 زادنترابع ملیف ناکشب رنه ریاحو

 ؛ دول رتبپ ۱ك رک سیلیف «نیودیوید

 . زتاوب|نیج و لتن اوج

 ملیف ثادرک داک لاشرام حدوج

 بوخ یلیخا دملیف یداقتن | و کبک مت
 ی رب هدوم یعسنمض رد و هدن از ورب

 : شان هدتنژ اکب رماشتر#

 سا ورب رتلا و-یلاع
 هتیق نیاب-۱ ۹۵۷ رس اس

 نا و دی وی د- زی ول یرج

 ر ول رتیپ-دل رک سیلیف

۲۲۵۵0۳52۵6 11۳6 

56 1106۲6 

 (مارد) ماد رت تش ژ 1

 پوکسامنیسستسیترآ دیدزآ
 .رلاک ینکع

 هعپت میکحدن ومی دوترب ار 2

 رنا نیرت دیدج فورمع ناک دننک

 -روتکب وكرزب لو وت زاهکار دوغ

 سایتقا «مادرتن تشیژوک > وک وه

 ول ول انیچ مان دنتس رقیم داز ابب .دندرک

 اب هارمه نیئوک ینوتن آ و ادیب رب

 رلاک ینکتیزیم آ كن روپوکسابنیس
 یکیدایب اد مد رم نآ ماد هک یملیف رد

 یب دا یاه راکهاش نم رتک رب زا

 یمکحم تامین كش نودب دنکفایم

 ملیفنیا یتداجت تقف وم یارب تسا

 تشپ ژوگ شقن دد نیئوک یزاب
 یندشن سومارف و رثوم « یوق

 یداکهاش وا یهاظتروصو تسا "

 نیاب یملیف جیهردادیجی رب ولول
 اب ناغبا دو هدشن هدبد یئابیذ ۱

 زاوآ . دنعقریم ماست یدنمرته

 اب هک یتاهسناتسرد و دنناوعیم

 و نریسادوکد «یزیمآكتر 1

 هوکش پوکس ۳
 از

 تصس ۱ وا

 تساءهداوماحتا

 دوب و مایل» و س ب و> یخ

 هةیق و ٩۱۰ - ۱۵۵۷ رها ون

 !دیجب رب ول ول انیج- نی وک یل وتن

 92 126 هاووو

 (یئانج) امن هجب ن ولت

 ستسیت دآ دتیات وب
 ۲دارتض ۲ ۹ نارا

 رگنیلید مان ندینش زا اکیرما

 دن داتفایم هژرلب فو رعم راکتیانچ ب

 <امن هو هب هک نوسلن مابانامهرد

 رگتیلید بیقد اهنع ووبهدش بقلم

 تیم ,نامزاسو هیورکیم توحم

 نا وئمب ادوا مات رگنیلید زاده روگک

 مالعااکی رما رتکناک نیرت كان رطخ
 وگتلد د هک تشااوم یدنح درکمه

 لتقب یماظتنا نیدومام طسوت

 راکتیانج نوسلن هحیتن زد و دیسر

 دش اکیرما كر هدامش

 نیا یک دنذ حرش ملیف نیا
 یکیم و تسا فورعم راکتیانج

 یداتساو تراپء«اب اروا شه ین ور

 تسیل ابمیژ ل آ دی امنیم اقب ای ریظن مک

 ار ملیفتیا لک ناد ینادرک راکم

 ۱ تساهدرک هیمت

 نف را زل راچ- بو یلیحخ

 4ةیق د ۸: ۹

 زل وج نیا و راک * ی ور یکی

 ایسروک ادت *گ و ود راه كت رده

۶ ۶۵۲ 3680 ۱155 

 سوبب نم یاحب اراهن [
 (یدمک )

 - پوکسام-نیس - سک وف

 راک سک ولد

 یب وبحهدوتک  تنارگ یراک

 یا رب يیيفد یدمک یاهملفرد هک

 ذا یکی اجنیا دد دوشی-ن تفایوا

 نادود یاهدنامدوفرب نیرتپب

 و دهدبم هئارا اردوخ یکی رده

 یتداجت هبنج دلیقست امنیج قافتاب
 دیامذیم بسک ملیف یارب یناوارف

 یاهلدم زا یکی رک داب یزوس

 یارب اجننا دد اکیرمآ فو رعم

 دوشیمیف رمم نایجاحامتب داب نیلوا
 هیهت دلاد یرچ طسوست ملیفنیا

 یلن اتسا ادنآ ینادرک راک و هدش
 تسا هداد ماجتا|نئاد

 ره ر ی> + بن و

 4:9 ۵ ۱۵۵۷ رسهاس 5

 فاوقس اه نمح ۰ تنارگ یرا۳

 را راز یزوس۰ نون را فا

۷۵ ۵۲0۳0۷6۲ 

 (ماددولم) ویک وت ردفق وت
 سک واد-بوکصامتیس_سک وف

 راک
 سوساجكي رنک او تربار

 رابخاات دبایم ویک وتهب یتاکیرمآ

 دف در ین وبا ماقمكمار یتاعالطا و

 سامت رثکاو اب دیاب هک یص-ذش

 ینفلت هملاکم بمب نم رد درب

 رثکاو هجیتن رد و دس ریملتقب وااب
 دتف ایمویاکتبلتاق ندرک ادیب یا رب

 كب هکنآ یارب زنیلاک نوج

 دروآ دوجوب هژوسرد یقشع ناب رج

 دن ومدا و هدشهدادتک رش ملیف زد و

 یوروش ناسوساجزا یکی نیارب وا

 .تساویک وترد

 یزیمآ كتر و پوسامتس

 .لا دراجب دیتادرک راک و سک ولد

 ففوت و .دنتسه بلاج همه نیرب

 هیهآ چید رتلاو طسوت «وبک وت رد
 .تساهدش

 ۱ ره ری ۰بو>
 هقمق د ۱۰۰ ۱ ۹۵۷ ربتک

 زنهلاک نوج» رثلا وت ربار
 تاکسانک ۰ نلارا وا دن ومدا

 1 ۱3[۸1۱۷] ب ۲

,1 2) 

 (مارد ولم) نل اس رتحد

 امارچبت -كيلب اببر
 + راک ناوبلاسوا مایلب و

 هنخاس یملیف ردنلس یلسل ینادرک

 منا و یناسک دنس ددوم هک تسا

 هشیپ رنه كي ندوبن هک دشدهاوخ
 تحاران اد اهنآ ملیفدد سانشرس

 توبلاتایزولک و نتپ ول ناج.هنیین
 ماددول« ملسیف ن-.ا لوا یاهشق

 زببت ویدانس یورزا هکارب)اج

 سک اف زبئول كيردرف و ندمایلیو

 دن امنیم افیا هدشهیهت

 مدب ونآا . بو»
 هتیفد ۷۱ ۰ ۱۹۵۷ ر یماتیس

 توبا ات اب ر واک ۰ نتب وا ناج

۴ ۵۲ 0۶ 1۱106 

 (نرتسد) ماقتن یوسب
 ستسیئدآ دتیانوب

 5 ی

 گی ۳ رایکسب

 اسب | الخا 1 سا تو مرق
 ل 5

 ز و رس اب

 27-2 2 |و ناتسوب
 رز اب نیا
 ۳ ۹ 0 ۳ پ و ( سا زچب رب بول 4*2 ن

 راد یاد 7 5 ی

 ئ رراص شیب ید -
 : ۱ مد زایدب اراهن آ یاتود
 رایسهد . دژاسم

 : رتنالک نهلاک یددد

 رس تایح 9 2

 ۶ مر ,صن .تصحا ۶ ام طا اب

 ك وراذگب سد چس - زا وس ۵ تک رب :

 ۱ ؟رم تسادب كن
 تشک )ادب را دن لب ۱ ۱

 / رب رب ؛ناتسویخ رسدا تو بس
 , دهدیم یلامش وک مه

 ار نسب انس لا هدننک هیپت

 نآ نادرک راک و نیج,د ناب
 دشاب یم درارب دزات رب

 رم ریج - دیدلباق
 هنیف ن ۷۵ - ۱۵۵۷ رها وا

 ماهب رک ایر وا؟ * نا ی رز و ر

 تربلیک نوج ۰ زجن رب دی وا

۱-2 102005 

 ۵۲ - ب یاهنکثا بمب
 (ماددولم)

 راداو - پوکسامنیس-رن را و
 رلاک

 اب لر اداتسا یزاب
 هطعتن زا هک یئاه هنحصذا یخرب و

 دنتسه ریظنیب اعقاو یساکع رظن
 تاجن قلطم لاذتب اذا ادملیف نیا

 هاوعاد هشب رنه دو و یلاتان

 میرفا قافتاب یئاکیرما ناناوج
 یفشع هنحصدنچ (رسب) تسیل ابمیز
 نادرک راک دهدیم ماجت | از ملیف نیا

 دشاب یمپروت دراچب ر
 سب رهن را و - دی دلباق
 هقیفد ۱۰٩ ۰ ۱۹۵۷ ربدا ول
 _ نداام ل راک, هووياات ان
 تسیل اسب زما رفا . تااهاش رام

 ۱ (رعپ)
 [26زووص ۲ 5و0

 نرتس و ) ب و رگ هم

 راک ین باک
 هربچ تاکسا فلدنار ..

 لولشش رکید راب ایبملک ینایمک

 1 دربن نادیم دراو تسدب

 ۳ ماقتنا رفن دنهب نتشک ذادعب

 برف اد وا نژ یتامز هک ید رمزا
 د ریگبم دوب هداد

 9 د رچبتاب داب ناد رک راک

 یا ۳ كب رش نوارب وج ری

 . دشابیم تاکسا
 0 ش حفص رد هبقب

 



 تك

 یکتفه هلحم لبق یدنج زا

 -رنه زا نت ود هتفغ ره « دن وم هلن
 ۱ بو
 هف رح تمح زا هک ار فو رمم نا

م رکید؟ب|بیق ددوخ یگشیب رو
 بوسح

 و هداددا قمه لباقمرو 3

 یحسج: یعامتج یقالخا تایصوعت

 4باقع رگیدکب اباد نان ۲ یحور

 یئارءا نان آ زاكب رهیا رب و دنعر

جاب نایاب رد ودوشیم لاو
 تازایتمامم

 زا ته

 م|دک هک دسر یم هحیتن نیاب دوب زم

 ژ و رس رکی دکی رب تبیقرودزا كر

 هلحم هرامش نی رخ آ رد : دن | هدش

 هتسج رب ذا نت ود نس دن ومهنس»

 رب > هک دوویلاه یاهتیصخش نیرت

 نادنمقالع مومع اد نانآ «یکتیج

 یاهساقم دن |هد رک دیک ات دم ژدذدص

 زا نآ هصالخ هک ت سا هدمآ لس

 نام رپق ودنیا .ددذکیم كرابم رظن
 ناتروضح فرعم امتح لیبا سکس

 و رن وم نیلب رم منا : دتشابیم

 نارداد لیبا سکس هورک زادنچرب
 رد ار مچ رب بوج ه زا همش هک ملاع

 رد میرس یاپمدقاب و هتشاد تسر

 یرگی دا دزات يم ولجب لب | سکس,ملأع
 تاقیقحت زا سب هک دلیقس امنیچ ملاخ

 ؛ دو ویلاه «هتسجرب» یاهتصخش را نیدد نی یاهساعم

 یگتسج رب و ودقم نا وارف تایساحم و

 بت دادمح رب ذا شیب ناشیا یاه
 تسامناش ریتم

 نایاب رد «دن ومهنیسو هلجم
 تسا هتف رگ هحستن نسچجد وح هباقم

 _هلاس۲۹]) ور وعنءلب ره مت اخ هک

 ه۹نزو -رتمیتناس + هو ورتم كبدق

 ۲ ۲-رتیتناس « ه هنیسرود -ولیک

 دوخ بیفدرب نگو ۹ 5 ( ملیف

 تبدق هلاس۲) دلیفنامییج مناخ

 :ولیک +۱ نذو «رتستناس +۲ و رتم

 (ملنف ٩ رتمستناض۱ ۰۳ همسروو

 هددوآ .تسدب نگو ۳۷ طقف هک

 تسا هدشزو رب

 دن وم هنیس هلجم رظن نیاهتملا

 هک یتاساقم هملاطماب كتيا .تسا

 ملاعود نیا ساسح دراوم یضس زا

 اهک تساهدم آ لمع یسکس دوج وم

 اب ادود نآ اصخش دیناوت یم ین

 ناژبم هبو هدرک هساقم رگب دکی

 بیفزودنیا تیقف ومای و لساسکس

 هو

 : تمصحش
 تیصحش رظن زا و رن ومنیلب رم

 دوخ بیقدزا لیبا سکس ملاعرد

 ی راذد4هناخ

 لا یو .سا رب و 2 از سو 1 ۴ ۱ 5 لر ی ساق تا اقا

 ترهش مااعماعتدد هک تسا یئاسژز
 ۳ مس د ۲

 لود را ۳ حس ۴] اقآ را رتسآ یی: اک رس اس

 تساهتع اب یه ز هلسح ریه من ارع لار

 ت ۱. :] ۳ ۱ ۳ " ۱
 از تا ِ رس نر »۳ لک ۵ تن ِ

 لاسود یک رو ار ز و .بدق زا رسد 8

 ا ۸
 و زا دن ۷ بسم # | ۵ لا رد تک یا

 نبایل و د زاده رپ یاس 22۱ راک

 مها ز مابید دیاب # ابن ۱ 4) لا را | دو هجا ان

 سس سا ان گیر ترا ام یا راد 3

 نیمهیو رو +ک ت سا یزیمآ
 هدشوا ته وم تعاب یی: ۱

 تساسح

  روط نامه و رن وم نسب ره

 
"۲ 

 ۱ [ ۰. یا

 لص

۳ ۳ 0 1 ۳ 
 ین نت | وا .ش_یسعا و .تف ۳ .چ ف -8 با با قلا ول ۱

۳ ۱ ٍ. 
 ی. را وا سا دا ی

 رد و .فض زا | رآ نيف ۱ لس رای وا 5  ق 3

۱ ۳ 1 

 دسر با اقا ۰ را ۱تا هی ب۲ زا اب
 اب گ



۲ 

 0  یووب هدینشاد ی و یتساار
 تا۰ تب

 1  ات اب ۱ ۳ ۰

 ۳ |. یاب كي هک یلاحددد دشاجب اج شیاج رد یردق ماگ را م«لئلکد ۱ 2 ی 9۱ عرف هیات با و :دشکب رادک ار شد و یاب تشادلس« لثل
 اد تیعضو و هدناسرهمهعالطاب |رع وضومدی اب منک یم رکف نم  )ی, + ۱

 ۳نس 3 رتهب رتدوز) هچرههتبلا :تفگ تقفاومم مرولسو .مینک حب رشت

 2۱ رق نلغءوس دروم اپن آ همه امطه گو منکب یتالاوس اهن[ تی

ربخ مهیرگب د سکب هدع نیز ریش اه فسا دتعارکهتها و
 !د6ال ول هد و رو 

 4 ۳۹ .مدوب هتفگن نشین فا

یقاج دق هات وک د رم ایشاب آ م دادمه زگیدل ونسكب _
 كتص هک اد 

 شاه رهح بز ز و ددادلاس# 9 د و دح رزا دیسأنش یمت ددا گیم مشچب یک الطبل

 .تسا نوگلک مه
۱ 

 !متک ادصاجنی اب امن اتسود دیه وخرم .مسانشیمن ریخ-تفک یل اس

 یکی گپ فتا

 ماکنه مه مددب و نم دیداد لیم هاکآ راک یاقآ بوخراپسب -
 ۲ ریخای میشاب قاطارد ناطتتما

 .دشاب رتپب میشاب اهنترکا منکیم روصت-

 شربسل|میرسیراوس لیبموتادد«رولیسد هاک ] راک هک یماکته

 تخاسیم قرفتماد همراخب و هتفرک دد یدنتداب تشک یمژاب ندنلیپشب

ماخ راکیس هک یلاحرد تک رحیب و مادآءار تدم مابتردواو
 نایمب یشو

: 

 تشاد یا ود ۰ ك

 . دیشیدن |یم
 .دنلت کساردعقاو شداک اطارد هکدوب هتشذگ بش همین ذا یساب

 شنی ریدتسودوا .دمآ نوردب نآ نابمزا یلانشآ تروصو دشزاب دداب

 یلید» همانزور هدنسیون و یئانج تسدربز سرپذاب «نوشنلاک یدن"آد

 . دوب «تجوب

 تفک رخست اب تخادن | یم رکبد یاب یو رب

 رتشیب نیاذا ابسیوت همان دود تامولعمو داوس هرخدلاب -
 ال |قوف رپ داقس ,اعهاک هک تسا یمسمان «نیتلأف و رتساد ادشاب دی ابن

 ۰ ووشیم فرصم بطرد رج

 : تقک و دب رباز شفرح «یدن آد

 ,دینخ اد یمصا نینچالبق تدوخ وتأما , مرادلوبق نمبوخ ب

 ؟ .یدوب

 مم نیاذایلولحم لاحرهب .نکن یاطنتسا|د نمرکید هلاح -

 قیدرتیوب < سا رک كن راچ» هاگتسیادد «ویکستدوندل ولو لت اف طسوت

 . تسا هددوآ رد یاب را اروا وهدش

 :تفگ زیمآ یخوش ینحلاب «یدن[د

 هچ منیبب وکب هلاح یاهدیمهف هکار شیاجنیاات . تسابوخ _

 ۱! هدیشک اد تمحذ نیایسک
 ؛ دوب هتفرگ دوخب هنارکفتم یاهنابق هاک [ راک

 مه تهجنیمهب و تسا یمهرب مهد عوضوم_

 یاهراک هبن رمکی لاس شش جنپ ره الثم « یهاکهاک نم «تسنیا شتسار
 ییاسحو تسددلقع رگ ا هک تسا یتفد مهلاحو ماهدیدوتزا یاهنالقاع

 ! ینک مک نماب تسا رتوب تسهترسب

 ,منادیمناد نایرجزا یزیچزونههک نمرخآ یلو _

 رق نیاذا ناب رج .میوکب تیاربات نک شوگ سپ -

  «مابیرگ>لزنم لصفمد للجمیتداب دد تک رشدصقب سیدابذا «هلولد
 ۱ هد منادیم نم هک ان ]ات انمضو تساهدیسر لقب هارردو هدرزک تک رح

 دام «جالیلاک > نان امهیم یکمههک مه نیمذ هرکیود دارفاذا رفن

 . دن اهدوب ملطموا دورو تعاسو خی دات ویو تک رحزا

 : دیشخ رد «یدن ]> ءرهچرد یصاخقرب

 . مداتسرق وت لابتد

 منکيمروصت .مرگشتمیدوب هداتسرق هک یمافیب زا . میجمالس ۶

 ۹ یشاب هدرک لح نونک ات ارهضق

 درک الابارشرس دبراب یمنآ ذایگتسخ هک ین امشچاب «دولبسو ۱
 حالص نکیل ماهدیسد یجلاتنب مدوخوتاب هرک اذمز| لبقهتبلا - :
 , منکب یتدوشم زین وتاب « یسک ندرک تشادزاب زا لبق هک مدید

 بیجذا ادشییپ هکنآذا سیو تمشن زیم 4لیورب «یدنآر 7

 وسکییادشرس هکنانچمهو نآ نوتوت ندرشف درک غورش درد آ نور
 . تفگ دوب هدرک لیامتم

 ۱ دیاهدش لک سرپزاب و هتفرالاب یلاعترضحماقم ماهدینش
 . ماهدینشاد یا همیاش نینچ مهمدوخ ۰

 _ ناتساد«درابدنلتاکساورومام یاقآ«بوخدابس؛ بوغدایسب -

 هدنیاو دوب ناسآ یلیخ تسق نیا فش" -
 هک ناشن ان امهیم و ماه رک «یلاس» شرتخدو ماهیرک
 ۹ . ناشمدبد مهنم و دت رضاح

 ۷۳ ۳# ِ 1 دن اه وب اجن [ اهن[ مه لتنع وق و تعامود 1

 7 0 «ماهی رک یلاس» ینعی ناشی ازا رفن هساهنت -
 راز یار اقا رگیدرفن تفه . < یزیم» شرتخد و «سنبب سایتیف و مانب
 ایم <جالیلاک» یوسب فلتخم یاهلعمزا دن وشیمزیت

 3  لثلک )۱ دنت رابه رفن
  عالیلاک رد یکسه

۳ 
5 

 ۰ : تفگ و هدادخدریب ناهدلااد پیددد ید[ ۰
 ۰ , ۱ اوشبا ۱ 24 ۱ ۱ ۸ 2 ی ّ ۱ ۱ ۰ قم بنت ۳۹ ِس -ت

 ح 1 شتمادیل و دنسرب اجن اب ماشیارب تشهتعاس هک هدوب یاقآبانجددرک نوگن رسدوشدنلب نوچهداوف . بوخدایسب -

 ۳ 9 دیدد دناهدیسرن اجن اب مه»هب عب رکیات ابیرقت ناشرفن ود ۱ هتشک یکاد «ویکستدوفالول> یتساداما .میچ
 3۳با ها دناشب اب شو رتم هسهک هدوب ظیلفیردقب همنوچ ددادن :تفک تیمهارپ یاهفایقاب و دادن اکتیرس هاگ آر

 ۳ 1 ۱ ی ۱ 1 ۱ ۰ ۰ 9

۷ * ۳ ۱ , 4 

 ی 0 : ۳ ۱ ۰ 4 ق

۳۹ 
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 و و
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 رت دنک مهیداوس تب تولز ا یک دنا هک ی ادیم طع/ا رشنیا رو و هاش

 . دریگیم مامیب |
 نو رب ناهرزا ادراکیسدود یاههفلح هکیلاحدد «یدن ۲و

 و هتشاد مهقیه د دلوراد یتساد تماس هدننک دیماات داب دالعف

 هناب تسانوئظم نامهیم رف تفه نیاوزج رد یو قمف داب 7 ۱

 یلاعزکی .تسا یسامح هتکن « «یدن [» یدرک یرکف بو
 مالطا رگیدکی اب ناشطباود ماجنا رسزا یلوهدوب یقیفد نینچ یادادوا
 مهار شد وخ هک يدرفسله> مانبتسا یرتک دوا .تسیل تسدرر یقبقذ

 و مدرکش چیب لاون-.بوخ «الول >اب وا طباورب مجاد . دیاپیمبوخ
 هتبلا) هتشاد مالول>اب یکیدزن طباور هات اور ما ادیم هک متنک

 لوبقادنآ مهواو (مدیمهف دوب لوتقف فیک رد هک یذغاک زار بلطم نیا

 چیههب رگیدکیاب نونک ات هتشذگل اسزا هک درکتیمدا رصا ادج یلودرک
 , دن | هتشادن یطابتدا هجو

 ؟هدوب اس سخشنیا لتق هنداحع وق و ماگنه _

 .هدوب تک رحدد «حدلیلاک »> تمسب نیشاماب هم نایمرد -

 ؟دوطچ رگیدرفت شش
 ورک زاب و هدرو آ نو رين تیجزاار شیلش هب رتفد هاگ ] راک

 تعاسنرتاب سصوهدوب ندنا ددرهظزادعب ذ و رما «ماپب رک د لنلک

 هکد رک ضرفناوت یم.هتفد «جال یلاک دو «دهندیم» هب نوتکنیدابذ۱۷ رو

 ینیمزرب) ,نرتاب و دیاسرب لتقب اد<الول» هک هتشاد تق و یفاک هذادن اب وا
 «الولدوا هک منی یمث یلیلد نمرضاح لاحرد یلودورب «دهندیم» هب

 ..لاحرهب ددوخیمن داکنیا لهاب زین وا هفایقو دشابهدناسر لتقبار
 .درک نییعتا دیئاهزیچنینچ نانیمطا اب ناوتیمن تقوچیهیل و -

 یرتسک داد یشاق كي ید رفث  بوغرایس . تسا تسرد 3

 نوچ تسالیف ترضداک واژا قاطنتسا هک میرومدراچب و» مانب ت
 .دیشکف رح واذ|دوشیمن یناساب و تسادرا و یئاضقدوما تایل زج ماش

 دوخب یزیمآ تنطیش ٌهفایةنانح مدرکیم لاوئسوا)ا نمک مه یو

 بیج رد هتسکش لوبمآ نذ وه هبقب مدرکیم رکف هظحل رهنم هک د وب هت رک

 شدوخ هک دوطن ] طقنف و دشن هیاع یا هجیتن وااب ءرک ادنذ) ,يراب 8 ک
 ندل رهش هم مکا رتمهوبنا نایمدد یو تفیب مب رکی تعاسرد تلک فک

 «نوت راب كین و مهتفه تعاس هودحردو هدوب شنیش شنیشام ندناد ۱ 1۳

 رگید یکی مه نوت داب كيل و دن | هتفر «جالیلاکب» مهاب وهددوخ شروت

 «ندداک یرت كن ام» ناب ایخوو ینابتدابآ هد هک ثسا رفن تس نیاذا
 راو تماقا

 : تفگ ی دن
 ۲ هتشادتیانچ باکتدا یا رب یفاک تفومه «یروم»سپ
 یلیخاد«نوتراب»نم شتساد . نینچمهب مه «نوتداب» و لب

 یب رشم شوخ موآانضو تسا یب وخ سی ون 9 ۹ | تسصس +
3 

 ک

 نر دوم ۳ شن اس : بو تفرت

 ی و یه رعد ۱ طی
 ۳ دو ی متر 5 فی ۲ 7 4

ار 9 09 ی ثب اهن اب ۷  ن
 ۱ ۱ 

 و ِك

 2 2 و
 م هحیا ۱ نیم ۱

 رس 4یروم دداجب دو هکیماگتهات یوتفگ يه شدوخ هک روطن | دنک

 ۳ ۳ حر ۹ 9 خن مک
 ۳7 ف 11 _ِ_ث 7 ۷ ۹ رق ۱
 ۳ سا .ش اب رخ ۴ فا 4 ما

 .َ  ۷۹ ات 1 21 9 اب بهار و و ۳"
: ۴ 

 دپ وگیم وهد وب سابل یشپ وعت لوغشم شن اش دایا درد «هتفر شلاب دهب شهار

 دهد تداهشیو یاههتفگ تحصب دناوتیمزبن شرک ون هک

 دوشحداخ دناون یم نین وئظم تسیلذزاوا تروصنیاددو -

 درک تقفاوم ءاک آ راک
 «یلاسدد زمان نان امهمزا رگید یکب .تسا دوطعنی || رهاظهتمل۱-

 زا هقیقدهدد تقهنرتاب هک تسا «رتسنپ دكوهد یا۶آ ینعب ماهبرک
 «جالیسلا > هب رگید مهاب «لنلکدووا تقبقحردو هد رک تک رح ندنل
 دن | هتف در

 , دناهووب رگیدکیاب مههققد هدوتفه تعاسزا لیقاب آ -

 یحدودحدود هک راکشزرو و دقدالب تسایدرم «كوه» ؛ربخ -

 دوخ یاچ یاه را زتشکب هه لیطع ماباردو درذگیم شنسزا لاس
 هکشا یشضحس دراددم# و دوزیم ناتسودنه «نالیس»و هرب رج رد معتاد

 دربب اجن اب دوخاب زین ادوا درک جا ودژا یلاساب
 ۱ دعب میرکی زا هکد ب وک یمو دراد تساتا ملابورو لتهردالع

 ۳ هدوب «نوتگنبداید هب نتفدو دب رخلوئنشم تفهتعاس وودحات ششذا
 هاگتسیاداب زد و « درون هاگتسادد نرت تک رحذا لسق هقیف د ۵ 3 ج ز .تسا

 . تسا هدر وخ بو رشم زین

 : بلک یدن آ
 .دسریمن رظنب یوندابز هک تسا یا هناهب-
 .مدرم یلو .دن دادن یمکحمساسا اههناپب نیاذا یضعب هثبلا -

 .لوفشم ینحم هظحل دد هک دننک تبائ تفدب دنن اوت یمن هاکچیه فی رش
 . دن |مد و یراکچ

 9 : درک هفاطا رولیس سیس

 ۱ , دن |هو وب حال یلاک درد هک یئابهن زرسمب و ربالاح-

 . یو نطاب نتخانش یارب هک رتات هشيپ رته «وب داک اتیر» لوا
 3 تك رب تربت شیابا رهالق ب ؛ دنک راک رتأترد یز و ردنج نانا تسصز»ل

 ی دنکس رهاظت روطتنا مک تسدای و دکنلیم نتفرءار ماگنه ام و مدل

 ی ما .تسا كرزب یلبخ شیاهتسد یفرطذزا یلو

 3 : دیسرب بچعتاب «یدن[»

 3 ؟ دزادلتقب یطعب دهچ شیاهتمد یک زب -

 ات دروآ نوری یجزا ارلئاف شکتسوهگنل «دولیسو

 «ول ول و دسج ٌهن اش رب زنا .م۵ وم هتفگن وتن ادنیا یتسار 7

 و 3 ... تشاد شکتسد شتسدود رهب مه «الول> ود و,

 ۳ نت اجنک لتتع وق وماکنه سخشنیا . بوخدایسب ,مهجوتم _

 زند هات نرتاب هتساوخیموهدوب ندنل رد نارگیدلثم -
 را هتسارت وا و هدرک مک همرد | روا ر شیک ات هدننار ۸ وزفیم

 وقف وهلاس نیدنچ یتسود «دلولواب وا اقافتا . دنک تکرح مین وشش
 , هتشاد یعیمصه هداملا

 : ؛ هنایدش تریاتسد یزیچوازا

 و اد ِ 1 تض ش ز یس رب ذاب لوطمایترد هرکی طقف «هن -

 ای . تسی رگن نمب_یبیجعز رطب
 ۱ 4 1 ی رهام لب اق هشسب رهوا هک دشاب تداپ یل و سس

 ۰ وب هتف رگ ف نو عتب یا ه اموصعم هنایقوایلو , .بصا تسوو سس

 ۱  ری یا نا داکهانک هنابق اننشو

 ی ۱ یا, ماطوقف . هج وپ + هن هن -
8« 
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 هجوم هج + محجبه هی هچب ۳ حج جم 4 5
   1 ِ 1 ی _

 رد.دن دون هدرک یطا رحصرد ار یلب وطتفاسم اهنااعو

 ۱ اراتید نتفی رف دصفوج ۰ تم زعرادع یزوردنج , اه ز) کن

 درک هلخادم ودن آ نیب لب اما .دراس هارمک اروا تسا وخسو د ومن هو ها ۱ 3 ۹ ساک ود

 س دوحردوحرا اس دم 3 وج وب یسشدو بس رب نیدی و ۷ ۰ اسحا )ااتید.دما دوج هننک شیداهل (میهاربا-یرولات روپالجن ۲ - رزوماین وس ۱

 2 اریو د رزب نیهو:یف ده یتص را یی ودومسم ترفقن یدواتاهیرنه ناد رگ راک وهدننک هیهآ 0 / 1 ورا از تک 4 نبو,لنس رب تربار تسا رانس ۱

 1 است < زنشک ادورب امان اب -كاجابد لوصحم رلاک ینکت امار یتکع

 ۲ صستسف دادن ات و+ ین اسک هدننک شعب

 ناشهراب ود تشک زاب 0 و ادیب زد تب دو نشورو كابراتاوه هک ,باتفا بورغ كبدزن _۹9۹ِ 3

 ۳۳ هزب شیپ ناب اب ذد رتشمب دن مک 1 یه هدشكي راتالماک | وههکسی | زا دعپ . هند دما جیم بوت یو ل

 | وخیم وج, .دنتشادن دوج وم یفاک بآ شب دز ی «اتید»وا.دنکفاهباس ناشهرپچ رب یزاردورودو یهاو تالاب

 ۱ درب نیز دوعوم رپش ندسرزالبقات اش[ هتنک و شد زاغآ ردشمدق نیتسخن نیا - دوشقحلم اهن ابدرک اضاقت 0 ۲

 رحرابجالابوجو ی مپ | ادب یدیما ری . .لپیلو دیزرو یو ی .دوب نیون یک دز هی ۱
 ۱ می ۱۳ واب ن 4 بر ۵ دا و ۱

 ۱ 1 0 چک 1

 - نا و نو مال 5 ِ

 0 4+ 55 تم هووب . ۳۳ یمجمجب تقا د نوح بم جم و 4 : و ۳ + جو جن ست ۳۹ 1 ِ ۳ ۰

 ات



 یرمصه) شش دی ی |

 رتگا وترب ا رود و ویلانات یا رب جا ود را یاهلت ر
 !لت ام رد ادا

 ی 4 ۲ ۲۹۷ ی رم ۷ ۰ : ۱ ۳ -ك ۲

 كروبون « دلباولدباو هاگ دو رف رد هثجل | میظع یامیبا وهكي

 تف رگ رارق امیباوهدد لب اقهناخرچ ناکلپ هکیماگنهو تسشن نیمژر

 نورس نآنورد زافو رم وناوج هثیب رته « رنک ا دترب اد» ناپگا

 . ع؛تساجک نفلت ...تساجک نفلت»و .تفگ ودی ودامنهار رتفدیوسب و تسچ

 دیسچ ادشتبتسآ مکحم تسوا دوو رظتنم « د وب مولعم هک یدرم رپ
 یمس یم اتیب اب متریاد» « تساحبص تدهتعاس هلاح « تاب »و سی ۲

 نفلت یوس و دروآ نوریب درمنآ تسدزا اددوخ نیت درک
 زا تدزمان تسا نکمع یاب .تفگسم و تشاد را رصا درمنآ .ددر

 رد نالا ینادبم .دوشن لاحشوخ ینکیم ر زاد تاوخزا ادوا هل
 ۳ د رم ,دب هک مق ومت امهرد + < تساحبص جنب تعاس زلبه ۳

 تشادربادیشوک و دیناسر هناختفلت لغاهباردوخترب اد " درکیم زا
 یادص اب « دوویلاتانسیم » زلیه یل رویب رد ینعی نفلت 29۹

 < ۰ مدشیمتحا ران ید رکیین نفلت نیب رکا مزیزع» :تفگ واب دوخ-
 زا و دیشخرد یقوش رب رثگاوترباد هرهچدد ۳۳99
 رگمد صاضشا یارب هتفه ود داش دن وگن هچ تسن | دیما نا ۵

 !:تشاهبک داسنب اب قوشممو قشافود یا رب ام دشاش مهم اهرد

 نوچدنسرتیما یلا وسرجیهژا هک دن راد هقالع و قشء رکیدکس ردقنا د
 ین دینش دایژ رثک او و یل ات ان یزابقشعناتسا رد! ؛تسا هتشذگ اف رح نی ان 1

 نخست ی بیام 3

 ۳ 3 هدبد رگ و هک ی رنعوزا انسرات ته 9 رک

 تاعوبطم راک | هکبدوح واب ( دامتس وین مچ نم ی 3 ۱

 ام مه ۳ 0

 زونهیل و دن دامن بقل همقارنیاب اد «ل :ياتع ین و زمان ن د

 یاهکن زووشیم هدز سدح دن | هتشادن زا رب اشیا تیمش 7
 09 1 ااتان جا

 ؛دم ] دنها دما و لای ابیات ابا دو و تزپ ۷
۷ ۱ 

۹ 

1 ۲ 9 

ِ__ ۲4  
 1 كف 7 ۳ ۳ ۷ 9

۹ ۱ 7 : 

 ۳ زا

 ۳ «م فن او یابب ز هعاف

 وام - ةتکنهاگن تسزد
 نآ ۳

 _-" 1 دو را ۱ نما وا ار اسییح

 و نارادتسوو یاری ۲ زد لو

 هتکن نیا ید داش ناهاوخا وه

 تسلا وا رف تار و تحس تفت

 یژاب و یگشیپ رتهتم مامتدد ؛ریذ
 زین دابکب یارب یتح اه ملیف زد
 تا ه ز وعا ننآ هسح زا ءاش نم

 ز لو یک رب ؛دنک هچوتتبوخاعا

 یانآ ورا دب دج ملیف تسا لاحشوخ و

 هد هک «تتارک یداک واب «ناب رپ
 هیهنات زا رک نهرو طسوت ناتسلکنا

 تمسا ح رفع و هد ملسف لر ؛د وشس

 هعپنباذاسب ادنمک رب هکتسا یملی
 وزاسسنادنخو یا را رس عن مس

 را 2 مل» نیاهک دن را ودیما ناک ربخ

 مه نمک رب دوخ یصوصح یک دنز

 تو ۳ تر

 ِ هک دینادب تسس دن ۱
 ن

 ملیف یمیدق هشد ره < دلارج زتیبف یداب و

 یتمک ملسن ده دو زب ما ز | درم و مال رس و وخ ها رب یاه

 :درک دها وخیژاب ناتسلگن اددار«یت ورد
 ملیف دد نم لر دب وکبم < ددآ وه رورن و

 رب دد ار مناتشکنا الماک هک تسا یشتسدلثم «دیلکد

 : دشاب* هتف رک
 یف وب رع ولت تاب امل هدننآ هیهآ « تبعساآ ت رب ره.

 ۲! تفاب ها رامنیس ه روال اپ

 تاتسلگنا رد «سیترک ینون» هک یتقو_

 تاکع ود رگب فدراک كج « تشاد تعاون ۰

 تمیق رالد ۱۵۰ مادک ره هک تف رک وازا بلاج

 ! دنراد

 « یسیلکن !یاببذو .دب دجه زاتس 4 رتس و لیوح>

 هدرکذارحا اد «:یناث یادیجیرب ولولانیج» بقل هک

 ۱ .دادرییغت < رتس و نج» هباد شما دوب

 نیمژژا» مان <«ندولوژ» یلیخت باتک زا_

 دشدها وخ هیپت یملیفیدو زب «هاهات

 ناتساد زا دها وخیم «یب نسل ۵ تل( 9» -

 دنک هیهت یملیف لی وا یاد یاهو

 نو آنوجلیاقملو «وش رب راوس» ملیف دو

 . درک دهاوخ اقیا رلدنچفج ار

 هذ رم
 : ُ . مدوم

 1 یاجت ۶ دو روز نلاس

 8 ۱۳ تا یناصک ناریم هچوکر ازت ناب اخرد مقاو

 1 دوش متف ریذپ اپب 0 هن ان ز و هن اد رم تا



 رد العف هک یناک دننک هیهت زا

 دت|ششوک وتبل اعف رد تخسد و وبل اه

 درسا دیابار مژوک اب تکس دن و

 نس دوام روشک رد ذونههن افساتم ۲

 تسدب ین رهشنا دنچ امنیسب نادنمق زاه
 تیل اعفادتب|«ز ویک ابو:تساهدرواب
 كلیابر ین ایمک رد اد دوخ یاه

 یاسه ملیف هکنيا اب و درک ع ورش
 هنچ نوج یلد تخان یشزدا اب

 تیاهراپت | هیهترد اریتراجت دبدش
 یبوخ شورف و لابقتمااب دوبهدرک
 یراشرس مفانم و هندبدرک هجوم
 دنتخاصی و یص)ن

 .دبتع «زوک اب» هک روطن ایه

 نابتشاو دالدژا رب بیجاب تسناوت

 ول .ك.دآ » یویدوتساب ملبف هیهتن
 واهک دو: اجنیمهرد .دب ایءار «ویداد
 دش انشآ «ناددنل » مانب یدرماب
 شروجوژزادناوتیم هک دییپف اهدمبو
 ۱ درب یونعو یدام یاههدافتسا

 <« نادد > داکذرطزا هزوک ابد
 ینسود تسد ید ابو دمآ ششوخ
 دنتف رگ میمصت و داد یراکمهو

 یشدرف رب وهجوتبلاجران ] افتاب
 دن رادهضرع داژابب

 تک رشاب ) وجماقت اد ملیف
 ( ولداک ود نووبا و دلباولن رک
 نکیل دونی وخ رثا هک یدوج واب

 زویگ اب دو دیدرک ورب ود تیقف وماب
 و رتپب یاه ملیف هبمتب اد «نادد

 دومن بیغرتو قیوشت یرتهدن ورا
 «درمل اوج د ین اجر و عدوسج كي رشد

 دندوب هدیس رن هجددنأب ذوته زین
 ناوصارمناودد دادعتساو رنههک

 نایناهجب فورسمم نادرک راک كب
 ملیف هیهن نایاپذا سپو دننک تیاث
 هتشذگ هتفههک | همرب یوس دارفد

 ؛ ( دشهداد شبامن ایند یامدیسرد

 یل اپمک اب یداددا رف ریهشحو)نيا

 دنتخاسدقعتهمتسیب نرف سک وف مظمء

 اخدو دم د ناونعتعت یملیفات

 یرثا,نیا مناددد .دن روآ دوج وب

 نادرک راک و هدنلک هیه: هک دوب

 دنهدناشن «نادد  ذویک اب» نیفش

 ۱ دنتسه یتسدرب د ناک دن زاس

 ؛ دو ریمن داب زاهک ین اتساد
 «هناخدود مخد ملبف ناتساد

 صسوما رفد یرتشم رب نامد یددزا

 رثآ < منت رم ناتسهوک » یندشن
 «تیسا.ج.دلوراهدروهشم هدنسپ ون

 زمیچ»>د یودوخ طسرت و یابتفا

 هدومذآ راک تسیدانس « رتکبل

 !قیفشناد رگ راک وهدننک هیهت "

 (!دیسردوصتمب ناوتیم لوب اب »تشاد

 سا هدش هدناو رگ رب وب رانس
 یرجام رب یک دن زص وهخرد ناتساد
 ردران و یاهفرح راتیانجو لتات
 4 ,« تند

۳ 

 ناس را ی دا رف ثب

 وا . دن زی« رود س وتسسن | رق

 منو راک نیا ما ید رم یوجسجب
 راک هتپک اب رص كن

 شا هتوشمم اب و تساهرک یاهگنچ
 هات د تساهدرک جاود)ا م كم د
 و زن | ركم» هتفاب | ر ودن ۲ دها وخبم
 یاها وب دالد نویلیم كي ودروآ شدوخ
 ادن اتسزاب نب دا زین ارهف و رسم

 نو رماک هعرزم یو یتسد
 ه رظاسم 4ژلطسا ون تم و نب «دلص رمه

 ادیب فالتخا رگیدکی اب یدیدش
 ار وا دها وخس تم و دن اهد رک

 .ءزات نایهیم گنیندزانب .دنک كرت
 هک دیامنم تساوخرد شیوخدداو
 اب اهن ] یل و دریب رهش هبازشرسمه
 دن وشیم هجاوم «نمل ورت اپ ویریگتخس
 لماح لیب وعوتا دنا درمتیا
 هک كنند ؛دنک شیتفت اقیقد ارنانآ
 ۳۳۳ د رم یم یی
 فک زا اد هقورسم یاهلوب و هدش
 دی امنیمدابتخارا رفكماب داد دهاوخ
 اب فالتخا مه رر یتشآ یا رب« نسب
 واب رتن الک د. آ یم رهشن سرمه
 هكلمو كنند سسدود هک دهدبه ربخ

 دن !هتخ رگ سیلپ كتچزا هلیحاب
 5 ددرگیم اب یتمع رهن اخیوس نب
 رگید راب اد ودسن آ دناوتب دیاش

 كنند اشهد ناونس نب «دوشیملح
 .دنکیم یئامنهاد وکی زکمب اركمو

 4 هتخاد رب

 یمنی ریش و خلت مب :اق و (دعد نیاذا

 رد یبیجع رو

 وکب زکسمیظع و مفت رم یاهناتسهوک

 و كند د ی دیدهت اراهن آ ناج

 ربت تفه مه یورب لوپ رطاخب نب
 تسردد ار ودره هک كمو دنشک یم

 نان آ نیب | یتف وم حاص یقپ رلعب دداد

 مخ > ...رمالاتبثاعو دنکپمداجپا
 هرظتنم ربغس ینایاپاب «هناخدود
 دوخ زا یدبا یاهرطاخ بلاچ و

 دراذگیم یاچب امشبلقرد

 ! كاپ زکم رب دپا د نیم ز رس
 « ناددنل آ » مشچ هک ینقد

 هن اخدو ر:هدپشک كلذب رس یاههرکب
 یاه دارزنبچ " هدر فک و بآ رب

 هرظنم شوح یاه هسب و زبسرس

 روحم قرد-فب دانفا وئپرکم
 هک دیدرک تعببط یلابیذ نوتفسو
 و عارن یاههتحص دشن رشاح یتح

 ویدونسا لخاد رد اداه دروخ ودز

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

ِ 

۱ 

۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

+ 1 
ِ 

 ۲۳۲۳۳ نم یا

 نلک ناراکن ربخب د دنک . هیجن
 ض هکدو+ یراب نیل وا نیا 2

 ورک هیت یی اکیرمآ دد دن

۱۰ ۱ 

 ۳ مادکچیم یلو مدوب هتخاس
 رپ هناخ روز مح لتم یمیریش
 3 ملیف هک ردقنامه ۱: دنتگ |دن

 ۱ ر/عتذل زین هذادنا نامپب دون 1۳ ارزینناطدلکشم منيفنباذا هیچند

 < ؛دوب تسچلد

 2 و هیهن یارب « ذویگاب
 ردحرد یتفگنه غلابم « هناخدور

 ۱ 3 رظن رد دالد نویلیمكي
 نافناب ؛ رک مزاول و لئاسو

 ۹ نانکیژاب . و



 نا

 +. رژ یهشد وهنک

 ۱ زا

 ات تشادن تیب وبحم دون لی ؟ ِ

 یویدوتسا اب یتارتنک مور اب
 ۱۹6 هلاسدد.درک دقهنم تقوما راب
 - یلیب كرزن درک زا طن تمد

 ملیف دد شژریا وز یشقن رللباو

 دومت افبا 4 هنفرتسدزآ یلیطمت»

 نب رسپب نٍ ونمب ۳ راکسا میز. اجو

 یرسکی دو آ ٍتسدب لاس روتکآ
 اهن ۲ نام ذا هک دنالبم قاه ملیف

 - ور رویش - تایختآ نا وتبم

 رک 395 یییرد(نظیپدجت >-قراس

 یناواوق لابقتسا اب ملاعاد درک

 تا یتقو ,دندش هجارم
 وابار «مجنپ هلب» ملیفدا ین لپ ۹

 ۲ نیستم اد نیدفدنم ملق در

 یافبا دود دن الیم .تشادا و مب 2

 توش ارد وختراپم یمقن و

 بآ رد) تبقشاع د رم كب مدیناسر

 رهام نراس"و سوتاچهلب ۳۹
 حول هداس شوق

 ان رلظند,دجارد)
 نیا ۷2
 یب وخب یا هکر سا

 او 3 اپ لر 4

 مح شا هیح و ز

 .دب ابا ۵

 رسا یا 3 ۳

 روتکا ۰ «دنالبم#8 ِ ۰
 < نیا وک ین ون 8

 بوک ده
 تشادن لاس تشهذا#

 شیوخلوا ملیف هسدد درگ ۳ دوخ یرتأتنو یلانس 8

 یلاین اپس|,یدنه یاهن اب ز
 درومهاگن آ و دومل تبحص

 هقب اساب ناد رک راک و هدننک

 دارق «لیبود ب.لیسیس»
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 ۷ ۳۹ ی دف

 ِت ۳۹ ۳ ۳۳

#۳ 

 تسس ید هبلوا رانا ددو تف رک

 ۱۱ سب تخاد رب راکی راد رب ملیف

 نب یا ۰ لیمود

 لاس دد ددوآ یوراف ملیف ددیرابسب

 دابهدن »و ملبف رد تک رشأاب ۷

 نسلدا ( ثاداکایلارثا ) مداتاب از

 ۰ تقرگ ادراکسا مود هج رد ه زباپ

 ابیارب تسناوت تقاع هنشذگ لاس

 توهش > ملیفدد اددوخ ۶ وبل مود

 ایم تنش و رثا ) م یک دنز

 رس ۰ رز 3 و فا 5 اب ۰۰۷

 ۲ ی
 تسصفن رگب دداکساودهد :ناشن م وب

 یاپملیف دد یزاب لا نیلوک .ددوآ

 هیض هلعرب «زایلاجلتم یشددایب

 باقن ۰ ارتاهوس قرش اهمچ رب

 ۱ وا ناوزاب رد اد  دهأقتا

 ورک اردو و یندلوط راظتتا

 دی وگ یموا ددوخیمن صوسفا

 نسهروتک |ثب هقالخ ره تاشایا ید

 یچاشات رظن یملین عون رهرد هک سپ
 نیفب نم دزاس ف طعم دوض ار

 داب هدن زیاپملیف هک من ادنمقالعمراد

 ارءهداجو « یکدنذ توهش ؛ اتاباز

 هشیب رنهكي نا وئعب اهنت | رمدن | هدید
 تسهایب دانآ دورش و تیط دب
 نی وک »!تخانشدنهارضن لاسدوین وب
 نیتسعن ینادرگ راک لوفشم نولکا
 تک رشاب < ینایدددژد » دوخملیف

 - نتسه نوناراچ - رثیارب لوب

 یرنه طسوت هک دشابیم مولب رلک
 نیدقتثم همه.دوشیم هیهن نسک و کلی و
 هن رحردیو زین دانی دن راد راظتن |

 تسدب یف رگشیاهتیقف وهد وخ دب دج
 ۱ ددوآ

 ! اد زهرابشت آ
 رد وتفک | زسات هچ رهز و رن آ

 یاهمایف رددن زاذگب هک درک تساوخ

 دنک یژاب یکچ وک لدیل ویعم وهداس
 و دادن شوک شف رهب ناد رک راک.

 یزم رتب لیام هایس كند رومب رک
 لکشباد شاهنایق ودیلامشاه رپچب
 یولج و درو آ زد ینسوب [ رس رثخد

 هکشسا زالفاغ ... داتسرا نم دود

 وا (هتسکشربن) مایف نیمه شیامن
 ناب به ین اشخ رد ودبدج ؛داتسار

 باربد > نیازادعب؛یدآ .دناسانش
 از نا وج ْنادرم بلف مه « تکاب

 ۱ تخ دن ایم شیب

 تحب هدومملپا دد < تکاب و

 درم و د هک درادهدهع رب اد كملر ام

 دب وکیم وا ,دن دادیمشنس ودوج | رجام

 یک اهسلیف نینچ رد یزاب قاتشم هشیمه»
 ابتک رش مداد هدیفع نم . ماهدوب
 لدا ژارط و دنمرثه ناکشی رنه

 بیصن هک تسایتبهوم دوخدو ویلاه

 یزاب زا توچ نیو یو
۳۳۳ 

 ها میق یاهعمتع یاق رف دز را

 یرفاو تل هن اخر و زمخ ص ,صحس و

 ک 2 رب

 بدو ) رس یداک یراهدش رک زهلاب رو

 "ضد ه) .نسن اج يب وش ( تج لبه
 هد ) رکل ون ز و رب اب سا ز رکسب و

 لو رتاب -( یراب شقب

 اب ار میلب# رگبد یاهل رز ( نتیاک

 ۱ ۳ تك و هاب

 اب هیزژوم دننکسیزاب مات تداپم
 تفورحم دوتبزوسک زا ملف ناحبه

 « نتسیلدل وداع راد رب ملبف < زس رف ول

 دشابص < رتسکبل زمبح >زا زاتن وم
 هتش رب مهار ملت ناتساد ربغاصخش
 4 هناخدورمخ » تساهدبنک وب رحم

 طصوت یگت رد و بوکسانصترو عن

 نلآ ینادرک راک, زونکاب تکیدنب
 سک وف ین ارمک رد ۱۹ ۵ لاصددنا ورد

 نا ره یاتصدد یرو زب وءدشهبین

 321 دهاآ وخ رد شی امن ن ره



 ری

 : ۲ تن رج ِ

۷ 
 ت

 ی ۳۳ 9 . .

 نا يسص سس آ ول ری را اچ بس "؟
 ك

 تسسا تصزز و عص و ۶ الثما چ

 1 ۲۳ مک ۳

 ِ ت ۱ ۳

 سس ای ۳ یا تا رم سس

 ی رغصا ,سح ی
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 5 رفقا ۳ ت

 ی ات سر یو

 ی "فا ۴ ص۲

 یرومت رذآ 4! (عاطعیاو[
 ت ءاپکع

 ین مد
 فا ۳

 ت

 دو ما وح
 1 لچ ۱ #َ 1

 ساق است چت راس وز و وونصمواوجس -

 زواحتمزا یس همات رقتآ وح هک هقش
 ۳ ت

 ۱ ۳ 2 سن ۵

 مه یاهزابج . دوشدآد هاب

 سال ی

 یعاحش یمظاک رهچ وتمیاق ۲
 راس 4«نصا >> یار ٩-

 - رتهیکع «دنب] رود هک مهدسلاوق

 باج دنح یوراز اش توجحم هتس

 نت
 .تسافلتخم هدف -

 طسوت (نئوژ متشدور -۳

 مدش یرادسرخحزوونل وه یاس

 . .تسا

 دا و میسها رثآ یا 1

 یمنچ اد «نیدزسج» سکع

 هتفهود یکیأت و میدوت پاچشس
 رصن رک تراوتسازا یکعرگید

 دون ميهاوخ پای
 اینوس)سکعپاچدیدحت تشع

 ناک دتناوخررکم یاهاضاقت (ندول
 متشادن یا-راچ مهاودوب

 ولین :وناپاب هزیشود
 سگ رت ودویاک حار نس -

 اب رقن ود نیا رکیدو هداتتایمادج
 ری شتلع دن رادن یراکمهرگیدکب
 تسیت موم

 ناشکح سام مق وم زد -ٍ

 دومن میهاوخ پاچدلچ یوراز

 هک تسناابخ اهن آ صدد

 (دهشم) یدا زهیاض ریاقآ
 هظحالم هکیدوطناه - +

 مب رس هلصم لاسرا رداطسن دی امتیه

 اس ریش نیاح اارتدوژو هعش

 سس دیاهتشوت هلتباو .دصریم

 اور

 پس رز

 .صحا و ای

 هز هتسا ون ۱ |۳0 مق روس زا

۳ 

 اهاب رد رسق ور ما صرع ط ایسس

 اب رو رب کتسرف را ره تسس ماتیار

 الصق ,یشح ودآ دشهداو ةماتات
 ۴# ۷ ب2 تو یر ۳۲ شم را  اکتستتا 5# تو سم سن تسف

 - فتباث ویاب تن وماراب یتناسک
 ۳ مس

 تر 3
 .. ی یو ۳کانهد رقص یاقآ

 ک هی ۲
 یرتق# .

 با

 نت

 تلف ایی

 ی

 یک
 دو و یل ات ات :سب راه یف وح-۳

 لب اقمیاهلرسترت رولتتیازل

 ناتو یرش یاهملق ردار نیدزمسج

 بعدی لو لیل دم شو وش

 : اگشتماش .تطعلزا

 عکس ناجی ميزا و

 . .دشد

 یداه یاق

 « را وها»

 تک

 هفی رضهب هکیملف نیل وا-۳ ناج یاقآ باتج دشیم هلب ور

 هداد شیابت نا رهترد پوکسابنیس ۱ ۱

 طسوت هک دوب « تك ریزد تیانجو ,

 هتشاذگ رثب امن ض رب سک دیامت

 نایسو رطب رگ روگ یاقآ
 هادصت دزومرد مه ناتدوخ

 دب رادكش «رتسکنل ترب» یاپلنف
 ودع۳۳) دودحرد دبا هتشون ارب زر

 دنمقالع كب هکابش «رتشب ابملیف
 هدنبآ دد و دراد ناکما - ۲

 . تشون ميهاوخ

 یدبراو رم و یاهرقن هکتكي یاهنارک |

 ایلاتیاتخاسپوکسامنیس

 انددد دوج ومع ون نی رتیلاع
 هلیف شوب راد نآ را ردی راصحت (هدنن امن

 یامنیس طسوت ( یجتس نا روهز د) ملین

 زورراپح تدمع قروتملیف ٩-
 ادیو رسنودب لای وز یامتیصطصسوت
 ؛ دش هداد شات

 رناپک ٩۳ ٩۱ لوصحت ۳

 .دوب .تتروعآرات

 قد 8

 هی رنه دیا هدرک هابتشا دوخ
  سا هک تا سل ًامش رظن دز وم

 یو هلوصا و دنک فا رتعا اردو

 ؛دشاب دنمقالع یسک اب زیچب هک یتروصرد
 یداددوخ نآ یاشفا و فا رتعازا

 شیادوخدب اب امشهتبلا یلو دیامنیم
 ثكب ابش زا حالطصاب و دیوشمدق

 ۱:ندب و رساب یو زاند رک داقتت | هملک
 نیا هک دین ادب تسیندب ناب اب رد

 و دوخ ررضب دصرددص امشتوکص

 هدنبآ دوو دوب دهاوخ روب زم صخش

 هناعم رتشی اماب دشدیها وخ نامیشب
 دیئامن

 (دلا را)
 یداکد ملم نی رغآ ٩

 * ددادمان «برفذا یدرم» «رب وک

 یتسیتدآ دنیانوب یلایک ظسوت
 و روش یه همت

 بال [) 7 9

 * جن لدب یگنچنا دنچ(ستسیت آ
 ضک اه ابنیس نایحاص تهجنیهب
 ینابک نیا یاه ملبف دبرخ رکخب
 , .دتسضش

 ۴ ۹۱ رب نول ران د دن وی

 تسایضأد دوخحا ودزا زا



 رها رک یلنانصا  تادرگراک و هدننک هیهن



 نه :د:9 لب وال وج-هعش ون

 ۱ سای ات و و
 ی دنا هی

 نر. زن ۸ لاسرد رم تلف 1 تفگ نا ون اتم قو

٩ ۱ 

 ۱ ۳ ۹ ۹ 

 ۳ 8 ف 0 لس )ملفب < یرس۰ و.دوسا نیا یاهزا وب دنایعددعورف 5 ۱

 لر ی وا سود 7 ترفاص لوفشمهک دنکسم ی
 > تست

 تسا نابح زا وادی ۱ : ای و رم: ها نو اس
 اس ۳ 1 ۱۱ ۱ ۳ ما و

 ز م ى ۱:
 4 ۱ م و لاسهد ٌیحام ر لر ( ات و هلع» ۱ رادمزا یکی ملا , ۳ ط# ةی ک زا

 ناتساد

 ۱ یناتک نرنش ۳ بف مضا ز

 روگ دم ی
 اهن ویلیم هدهاشعیارب یتسیابهک

 ناپج رصا رس رد ره نی اب دز الع رفت

 اهویدوتسا هدپع رب و دن درگ هیهت
 هدون باختنا ارد, ابت ]آهک تسا

 هتش رب اد هطوبرم یاهوبراتسو

 روم ۱

 اب »ث رب

 یک وم زارل ز اي ایم شش بت سبط

 ورک (لد ون ) نآ یود)ایداد رب
 هدننک هبهت

 هک تسا یسک هدننک هبهت

 دل ورتم وب دونسا و

 ۲ ۲ 7 فا هنب ۱ : ایت رویت رج یر رسین رب دد

 را وا رف تب "+ ملوف هی و موطتت هی تسا نکمم تاعوضوم نیا
 ۰ ج۳

 - تا ۱

 : امنیم هلحم رد حردنم ناتساد«همانشب امن

 یل ومعم هث داح ثب 1 حیجم هتش وت كب رورب ولچ یا رب هک تسوا صخش

 9 یی دات شزرااب ( لووت ) كيايو
1 ۴ 7۹ 4 ۱ 1 5 

 ۷ 3 ۱ دشاب 4 ی رتنس رهقطنم و یبطت

 یدوا ممج نایدصت» تهج نسین

 قرمق و یدامتم یاپهام هیپئروما
 رگید یاهنمست یاسور اب و هدومن

 دیاهنیم یعاسم كب رشت

 صت نانک داک و نادرک داک یاه رام ارا یی ردراک لوفشم اي رب ۰۲۰ یب رود) رد هشیمه ویدوتسا ره ناتساد

 رد؛دن وشیم باختنا هدننک هیپت رظن ناتساد ی را دهاگ دنتهیئداوحو اپناتساد یوجتسچ
 هه هناذود لوادج یرادهاگن وا سا ناکما اهنآ[یود ا ملیف هیپتهگ

 یفاک تا وم حرخ ددود ششون

 , دیامنیم
 ار یرادربملیف راک هدننک هیپت

 دداد تسدرد هک یلوادچ یودزا
 یاهداکیارب ادنامذ و هدوبن زاف"آ

 فسا و یقیقح یدادربملبف یارب

 نامذان هکبئ اهراک یقبام یارب رگبد

 . دریل تر وض دب اب راشتنا

 -ملبف تدم مامت رو هدننک هیهن

 هی رشت وب دونسا نانک داک اب یداد رب

 اب للاسم مویعرد و هدوبن یعاس#

 . دنب امنیم رظن لدابت رکیدکب
 ب رجن اب زا يک (زبل ول دی وبد)

 ف و رمسم ناک هدننک هجا نا رث

 1 یک دزب تثشیه وب د وتسا ره

 دنففوم هک دداد یناک دنناوخ

 هدومت تئارق ار فلتخم یاپتاتساد

 ؛ دنیامن باغتتا مالیف هیهت یارب و

 كردو هقبلس یتسباب دارغا نیا

 دنشاب هتشاداهن انساد هب تبسن یمومع
 نکسم ناتساد م ون هچ هک دنتادب و

 حیوم ولاج هدننب رظن رد تسا

 تاب رظن هملاطم ذا سب!ذل دشاب

 دنهدیم ملیف هیهت نیل وتس | ردوخ

 یناتساد دازهدنچ نی ذایلو

 تقداب هدع نیاطسوت هل اس رههک

 زایدادعت طقف دوشم هلاطم لماک

 و باغتنا ءلف هیپ یا رب اهن آ

3 

 ددرگیم هداعآ

 هل اس ره روک دم ته هاضعا

 را رپجنب و یص,طس و تم ت یتسیاب

 تینک )تداظنتحت اد یطخ هتشوت
 راک (نانساد) تمسق سی ر( انک ثاع

 و هملاطم رام نیودلگ ورتم هناخ

 دن امن لیلحت و هب زجن
 یتسی اب هدش باخت ایابل اتساد

 اد ویرانس كب زیمآ تیقفوم رصاته

 دادهدبع نونکا و تسا دو ویل اه

 لیبف زا یا هظحالملب اف یاهملیف هیهن

 "ی داتیزورپپ « هنداح كي ناباب)

 _ نوه هب ؛ تسا هدوب (هشداپ عارن

 هفطنم» ملبف هپهث یارب اد وا حس

 نیا ان دنتف رگ رظن رد «یرتنپ رد

 هدرسب یورب ادزیگناروش ناتساد

 ۰ دد وآ

 اب (درشیرفا و هفالعاب وا
 ۲ تنادیم کیرمآ دولکل وند خدا" دنشابیم ییون ویرانس (نماوک درالیم) قاغتاب ویرانس . عیضماینلابم اناتساد هد جم اددوکذم (لوون) اریذوون . یصسر زاب لوغشمتسا ر ف رلع (زی ول دیوید) هدننک هیهن ..  باغتنایا رپ بپس نیمه نخ



۳ ۳ ۳ 

 . اس ۰ ۹ ۰ 0 ساق
 _ ۰ ۳ 5 سو ۳ 0 ۱ ٩

 1 ۰ ۰ 1 ققر ۳ + ۳ بت.
 ۳4 "۶ : ۳ # 4+ ت ۳ 0 ۳
 1 : ط ۲ شن ۹ ۳ نا ۹ ۹ ٍ 7 تو

 با ۳ بنت 7 ۳ ۶ ۳ تو ۱۳۹ ی 4 .تس تو ۳ ۳

۳ ِ 

۳ 

 وب تم 4 اخ راک میف ر ود رول واان ۱۹ لاسرد 4۲ یملرف 47 هسیاتم ]وضع شنا رام ةیا# و [ ت سا ر یف را۶) ه شان هبوآ ( زی ول دب وا و )

 دنش ابیع هتف ۳ را رق هنافتسا دروم « ی ران ر هقطنم» ملیف ی راد ربملپیف یا رب هک ی رتعیلیع "6 دب دع یا رود و هدش هتشاذ رب رب اه ین ودل۴

 ( لب ۳ را وا ۳1 ر دام تا ۱ تن ما یرم وانت اس تنس ی راه آوا ب9 رک د یه ) : زا فرا رایع تسا رب بج زا

 مات لاس ثب ملیف هیهنذا لیقادت
 قیقحا و تقد فرصاد دوش تفد
 ملیف نبا هیهت روما هداپ رد لیا#
 , قوس

 هسربامنب ودلگ ورثم هناخ راک
 یاص تبصخش نب رن هتسچ رب زانآ
 مسلیف نیا هیهل دزماناد یلاث
 , و وع

 ( نسف وک ددالپم) سپ و وب واتس

 همج رث امئیس ناب زباد (لوو)
 (كب رتبمددرا ودا)ناد رک راک و روم

 دادهدبع اد هیهت روما یلامنهاد

 داجیا هک (یرلک كاسیدوب )و ۶
 دوب وا«دهس اههنحصو اهنامتخام

 ناتساد هب نداد حود یارب
 یناگشیپ رنهتأ رک ممصت ویدوا
 هد, زا دنناوش هک دب امن باعتاا

 ِ دنب [ رب لکشم یاهل ریاه"

۳۵ 

 یا رب یددمت«تاسلجت ( زیل ول )

 ترلف تایه + ناد رگ راک اب تر وشم

 نیل وتسم «لدشهپ ربدم « یدادرب
 دادبیث رت یلحء دا رفا و سابل هیهت
 زین زر نادنء راک اا تدوشم زا ینح

 د ومسن . یخ وب مشچ
 م زا یاهیااع:هار زاک مامتاات

 هدوم)آ راک ودادعتسااب دارفامامتیار

 مدهسملیف هیهت رد هک
 هقطءو ملیف هک دوب لبام واا رب ژ

 اتدب آ دد راک زا یا ۱4 ملیف «ی رتنب ر

 د رس ی داش رس هدافتسا دن | ون

 وب راذس
 هک تسای ز ایم یصسب ون وب رانس

 ۷ ل عین هلن ذ *

 یس وصعخب رنهدوا رنه « دنکبمانب ا دملیف
 ه هتشضا

 هدا.آ ارنآ شا وسا اب دو اه هند

 هب رصاخم وطن تسانیگمع هدبامن

 لعش لو دب ایت ه راشا اه هرس مش و

 احیا ی نو رم شس وا جت

 مشچ لیاقم رددب اب هک تسا یلایعا

 .دریگ را رق نییدرو

 ی رامش تشکن |د | دفت بیس نسمهب

 رو یئاکن ضب ومتنودب اهناتساد زا

 | ربذ دهن ریکپمدارق نیس دود لیاق»

 تامزا ول یون فص و ۰ یب داكبس

 دد یلاج سب و ناتسادرظا دزوء

 هان زادن و: انس

 +ک تسام دال تاق وا یهاک

 دومن هصالخ | رناتساد نافتانامز

 دزالیم ) ناوج سی وا وب رانس

 دوبت له بیت رت نیموب زب (نمف وک
 دودخ باتک رد (جدپ رک ول) اریز
 عرش لاسهسوءاعنب یضاد میاقر

 طفحاب (نسفوک ) هکب دوصردءداد

 اونآ ع وتو نامز ناتساد تلاصا
 «دوبن هصا)-حایتحاد روم لاس رتشرر

 داد ماحنا مصاخ هقلسا ارراشسا

 یخ دات یوبدانستی هرخهلابات
 زا هتسهف ۰ ددوآ رد رب ره 4تش رب

 درمل نس 2۱! دناتساد نی ربشتاق افت ا

 قافا رتکت دو بآ رب ادیآ هک
 هقطنمیوب رانسنتشون زا لبقدومن زبن
 نتشون یارب (سفوک) یرتنبر
 (هایس ,رغصرد دبژور) یو, رانس
 با رطز) یاهزیاج تفاب رد فوم

 دی درک ًامنیس یمداک

 یوب رانسنتشون تیل وسم دن او نب وا
 « وه ریکب هدهمب اور وک ذم

 نیر لاضاا یکب (نن وک)
 اب ملت هرهت رسأت رسرو هک دوب یلاضعا

 .هوسن یالکم ه+دننک هیون و نا د رگ راک



 ددامنیه مرتحم ناب رسم من دقت کت كر .ب

 اب دوخ نینه آ یامنءابرگیدراب یسیلپ یاهمایفریذپا تسکش نامرهت
 دنکیم مرن هنر و تسد ناداکتانج و نادزد

 : دما رتشاب

 ها رف زانط هراتس یک ۳ تلوژ ایلاتیا فورعم دنم رنه یاواوکلوف

 ایلاتیاو هسنارف كرتشم لوصحم



. 

(۳ 

 ۷ زالب ۳ شم دلتا
 دراذگب شامن ضرعمبار ناملآ یامنیس ك.سالک یاهراکهاشزارکبد یکی »میم ۰ 1 3 ۲ ۳ 1 ۱ #6 ۳



 تاب

 نیا + اوج

 تاتاوص

 لاس . دنروآ یم زا ییارخ

 دن د رک هلمح نمهلغ ران اب هتشفگ

 ررض رالد را زه كب دودحردو

#«-۳ 

 نیاب هجوتنودب «ایاویج»
 ۰ دادیم هما دا نش ودب راطخا

 بسا يدزن ابر هکیروطب
 دو هدسز

 ثكب تشپ دس هنات دنچ
 | شیب اهسا اب هک تیرد

 را ودش یفخم تشادن هلصاف مدق

 ات داد نور یتاهادص شناهد

 مپقن ناب ز تاتاوبح هلبس و نیس

 | ر ناشتب ۳ هک یرطخ زا ار

 ۳ دنگ ربغاب ی شن پت

 شدوخزا ردقت ! «اناوجح»

 هرخالاب هک دزوآ رد !دصورس

 و دندش رطخ هچوتم اپبسا

 هک یا هطقن ه تقونا
 دید وب هداتیا نیو صرهوش

 : تفگ باهتلا ابو تشگ رب
 یه تساكب نه اوج

 میارب منکیم شهاوخ . مهاوخ
 ینک هیبت دیاب امتح . فن

 ۱۳ حس ۹چى

 بس

 بلغاودنتسهیک ات رطخ

 ی ابا دردم را هک تفگ

// / 

 تعارف ) وقد ما نیز

 ار نسرس ماهقتسا ان نیس

 داد ناکت

 < وسج | دع فرصزا بل ره ر

 ترفاسبهک درک هدامآ ارشدوخ

 دون ش راکن طوب رم هک یهاتوک

 :وورم

 تحت زونه هک هاباوج»

 ؛دوب رصعزود نآ یرجام ریثأت

 ۱ سس ی سس
 وتابمناوت یم مهنم ایآ

 ۳ ؟ میاب
 دون یئاپن ا زا <ونیج» ی ل و

 رطاخب شسراک همانرب رد هک

 یاجب . دهدب یرییغت «ایاویج»
 دهدب ازشن زلاوس باوج هکنیا

 نکا زا هک یتحلاب
 تفگ ؛درک یم تیاکح

 بترع اد تیاهومورب
 .هدزمهپبیاهنابقهچ نیب هه. . نک

 ؛ انازور ؟ وب موحرمرهاوخ

 نآ ات نم هک دوبینذ نیرت زیمن
 ؟ هچوتاما . مدوب هدید تقو

 شربکب ار شتسد«ایاویج»

 : تفگ و تشاذگ

 |ا رم تروص نیارد سب

 ! دی هچ «یتدنسپ یمن

 بلطم نياح رط زا <ونج»

 هکنیا یارب و دش نامیشپ اتآ

 ؛ دشاب هدرک ارشاهتفگ ناربج

 ثمالمب و دیسوب ار «ایاویج»

 تگ و

 لنم . دیدنخزاب هونج»

 هد رک هارر دو هک یاهدتخ نامه

 ؛:دزن (ایاوبج»
 هقرغ ار شتروصورسو تفرگ
 رد از شن اتشکتا زا ازک هسوب

 بن رمهب ود رب ورق شیاهومنابم
 تخادرب شفلز یاهرات ندرک

 - تفگ و

 وتیاهوم . ی #

 تانشف یلبخ ب خرس هو مه تدوح

 . ینادیم

 كي ههار شدوخ «اباوج»
 داتسیا نآ لناقمو دناسر هنیئآ

 دون هتف رگ هفایق هکیلاحردو
 : تفگ

 میاپفل زدها وخیمتل 3سی-

 نونک |مهتدوخوتهک روطنیاار
 .منک تسرد ؟یدرک تسرد

 یاهراشاتع رساب < ونیج»

 : تفگ و درک

 ؛ هلب
 ار وا راب نیهدنچ یار و

 ایا ویجمق وب نابهرد,تف و یر

 سکه دانیلوا یارب شمشچ
 رد هک ؛انازور ؛ شرهاوخب
 مربف .داتفا تشادرا رق هچقاط

 روطن ابه اتیع انازور یاهوم

 هدادبیترت شیارب ونیج هک دوب
 1 دوب

 شش وغآ رد ودش گر

 ؟دمآ رد دی هوت 1 ۱ ی

 آهن وکچ ش رها وخ فی ]دن

 ۱۳ رس ان و

 ۳ و رز اد اد« ۶ نب

 تر

 دکییا هظحل زا سپ <نب»

 کدنا اونی اف | فقر

 . دوب فیعض

 روطنیا مسنک یمن رکف 1
 نرارح ویژ رن ااب هشیمهوا .دشاب
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 . منکیم مهارف تبارب
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 ودش یعوبطم توخدراچدیلاح

 -تسد .درک نتسیرگب عور+
 < ونج 2 و ار شاه

 تسناوتیم هک اجت ] اتو تخادنا
 رداروا دادیمهزاجا شیاتا وتو
 ش ددامناب زی و درشفل ششوعآ

 9 رک و
 ینعی ؛ داب نیتسخن یارب

 هظحل نآ ات ناشجاودزآ زورزا

 ی :

 راک وایا رب هک ؛دشاسهش

 یزنچوان ک ؛دهدیم ماج

 ناجو لدزا دنک ۳ ار ی
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 :دندش قببع یاهرد یاهتناد
 یوت و ابیژ بسآ جب
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 ! وزاد هابس تلد ر هد یکب

 یروط ار دیک «ونیج»
 تات رب گز ر هایس بسا یونس

 .دشهقلح ,شند درگ رودب هک درک
 نامه رد.د رث : لس ارت ] یمک دعب

 فرطب یرت ؟یددنک «نید مقوم
 فو ی < تخادنا روب زمبسا

 .دش هقلحنا ویح ندرگ دودزبن
 ثابتس ال هقاح ود دنمک ود ناب

 زا یدایزرادقس هک دوبلصتم
 تساکیم بسا یعافد یورین
 یتیلامف هکنیا نودب «ایاویج»
 :تسب وگنیم* رظنم نی اب دشاب هتشاد
 نآ هرخالاب هکنیارکفذ اادتبا
 شرابتخا ردلکیهیوق وابب زبسا
 یمن اب زارس تفرگ دهاوخرا رق

 ورف یاهلخ تلاحردو تخانش

 دش قیقد هک دسیل و دوب هتفد

 نژوتمحرب تخبدب ناویح دید

 رد و دنکیملمحت اد اپکیتسال
 -رد یابژا ابیرقت نآداشفریز
 یاهدروخ رین دوجومنوچوهدمآ
 یک دا + تسا كرم قرشرد
 .دش تعاران

 یوغب اپبالق هک یتقو
 نیشامزآ < نب »و ونیج؛دش را وتسا

 دف ر بسا فرطب ود:دش جراخ

 .دندنب هب زین اد شیاهاپ هک
 لمحت ترا وتت یخ «اباوبج»

 اهشت هک تشادن ربخ نوچ دنک
 اد یشحو یاهبسا قب رطتیدب
 : دز داب رف . دننکیمراکش

 شیاهد منکیم شهاوخ -
 ,دینکن شتیذا : دیلک
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 . در وشن
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 زا و درببقع فرطب و تف
 درک شسدنلب نیمژ

 یوربور ناشود ره الاح

 نی رتکچوک و هتفرگ رارق مه
 تشادن دوح و ناشنس زن یاهلصاف

 ۱ دن دون هفسنخ مپپ تحس

 : تفگ <نی»

 شاب نئمطم ؛ ایاویج -
 دروخ دها وخن یاهمدصنآ وبح

 می وگیم6چ یهدسم شوگ تسرد
 و حیحص ار بسا ميهاوخيم اب

 اذل , میهدب امش لیوحت ملاس
 بوسمارشیاضعا هک درادن یثعم
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 ود رک الاب ادشرس .دش غ راف

 هب نوخ هک درک سح نآ كيرد
 <نیاو «اباوبج> .دودیمش غم

 لباقم رتف رطن آ یمک هک دید ار

 ممکاهشج وت وهداتس | رگبدکب
 اب رقت ناشتروص . دننکیم هاگت

 مهزدناشس# ؛؟دوب 4 دنیسچ م
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 مه را نکس ۴ 9 رب 4 ۱ 3 ۱

 ورود هدش هک مه کد ودحم تدم

 ست محص نا برقعا زد .دوس

 ها لر

 دوادذگب شرابتخاردستفس وگ هلک

 4 اوج ا رکف هک من ادیم-

 فرح« وتجا . مرادن یاهراچ
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 ۱ ودز یکتشچ هژاب ود م دیک نیم
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  عورش سپسودادرس اریدوخب
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 1 . دزک شاه اش
 ِ ۲ هم زاغآ زالیق بشنآ ,
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 (یئانج) .ویتن وک ناسزا را رق
 انهلک

 .مش نم زرتاک ماس

 زر رس د رو شاف وان ببصا 3 ز ] زاکمه

 و فلتخم یامه هئافا زا راٌشا

 افت
 یا

 نیت وک ناس فو رمهنادن ز رادشس

 هدروا دوجوب یلدتبم و یلانج ملق

 ید ال تند و-دب دلیاق
 هقیق ن ۱۵۵۷-۸۱ رها وت
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 (یئانج) لوهحم لتق
 لاک و - سک وف
 همت رلاتسا ترتعاو . .

 -راکب دی امنیم میژون سک وف ادنآ

 نداو سی وک رام زلرادچ ینادرگ
 همت ار هداتقا اب و شی ملیف نیا

 تساهد ومل

 مدب و نلا - دید لپاق
 هتیق ۱-۷۱ ۹۵۷ رم تب
 زر وان الام . د را و وهناح
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 ( ماردولم ) صاوع
 لاک ر . سک وف
 ملیف نیا هک یفطل اهن ..

 تسا نکمه دوخ نایجاشامت یا رب

 یبلاج هنحم دنج نامهدشاب هتشاد

 یاهزادنامشج و رظانمرا هک تسا

 دن |هدش هتف رگ اقب رف آ بونچرد یلحم
 ناگشیب رنهیزاب « ناتساد درومدد
 یلباق نغس ملیف ینادرگد#ک و

 . تیاو لیرمطسوت . تقگ ناوقیمت
 - راک و هتشون دلفنیا داد و

 هیهت ریخا سخش و هدش ینادرک
 تصاهدوبنآ هدننک

 یسا را زا راچس دیدلفاق
 ی < ۷ ی
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 ماردولمیدا زآ یوسپ ترقاسم
 كل اید

 نینهآ هدرب تشپ زا یدرم ۱
 نییدودب ی نيم اف

  اهزادنا مشچزا هک دهدبمیت
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 ها قم یزد رد ۱ ۳ و . 1 " ی ۰ ی

 رد لوردن |كا ریاهتیصخش نی رت

 دشاب یه

 ۱ لر هیلب رم
 تم و

 . ی راد 4 اح : یعامتجا یک دن ز ؛ناتسداغفلب یاهروغک ب اج رظانم

 1 ور نیلی ره 2 یعامتجا یک دن ذروو رن ومن لب ر یاههتسم اکن یه[ هرم

 ابا راد رراب رو تتسا دن ؟ تم هد رک کت نا یاوف تک در امن یدادرب ملیف ب

 ۳ ای ریشارد دددا یادص یاداد یئابیزرب هوالع یو [ هدننک هیپت فول وتسوبا نفبتسا

 ست نر زنش یلو 2 اف و 3 ۳ یم رک 3 مس یامشقن یا رب
 ۳ ۰ ی لاحم رتمل یعامتجا رسطظن ۱ و هک دنادس  هدومن باختت ا یسانشان ناکشیب رنه

 ۳ نر ۶ وا یا رب | راه رات لنت درک تلج ار مد رم رظن دیاب [ وا ات رد تر

 ۳ ۱ ۳ شوعرد یک دن زرد لب قم زد مه دلیفسنام دشاب یم

 ۳ ناو هناش دنا و هدرک بسک یناهتیقف وم یعامتجا مادی و نلاس بوجخ

 زا ک تر تناقوا تلغاو تا وبحعه مو ره تاقطنس ردو تسا ها ۱۹۵۷ ربما ول

 ۳ ناقواو هدرک توعد نسیا دوجو ابیل و دراد نا وا رف 9*99 ی وا رز باس

 ٍِر ۳ اب نی اباد دوخنب رب د يا وص اب و رث وم نیلب رم )2۶0 2۳12

 ۳# ییقرزا دلیفسن امنیج رت ولج دوخ بیقدزازبن 0 ( رتن اموک دیمس) ناب رعیاقب رفا
 یگنن و لاتقت رتنیا نکی رما تسا 4: ۲

 سکی وف ید نادرگ راک ,

 هد رک یعس یا هقیفد ۲ ملسف نیا دد

 كن ر دهدناشن اد اقیرف تیاجع

 نیتنوک و تسین دب ملیف یزیمآ
 اصخش فو رعه هدنس ون زدل وتبر

 هداد ناشت هک ار یفلتخمیاها رجام

 33 یع عیرو هل وستم
 مد و وا .تو>

 هقف ۱۵۵۷-۵۸۲ ت وا
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 یرلا و
 ستسیترآ دتیان وی
 زا هدافتسا اب ميلکیم لاه ت

 دوخ ملیف لوا هشيپ رته هس ترهش
 و ندیه كنبل رتسا ۰ كربک ااتیتا
 - درجینادرگ داکب لیتس ین وتن آ
  یسکس ناتساد ثكی*زا دلآ وسا

 لاصفن |یاپگنجنامزرد هک ماردولم
 نرتتو را دتفامنافنا اکیرهآ
 هدرو آ دوج وب یبلاجشی ومک یتزاجن

 .تسا

 مدیو نلا - بو
 هتیف ۸۴ - ۱۵۵۷ تا
 دیه كنیل رتسا - دلربک ااتهلا
 رکاو رتی . لبتساین وتنآ

 نرتسو )

 نا ربا ردی راصحت (هدنب امن

 ملپف شوب راد

 نینحمه وامنیسه راتسهلحم هتش ذگ یاهه رامشهیهن یا رب

 هب دوخبوبحم ناگشیب رنهیابب زیاهسکع دی رخ

 یشورف ریرحتلام را ول

 ی رادنا ژ 0 )4
 دیئامن هعجا رم یرهچونم نابایخ

 زوم ۵6 هم مال

 (لاکی زوم)لوردن (ذلا ریاق [

 تن وما داب
 فو رممذا یکی دیرف نلا ۰

 دارق دن رادهالع اهملیف ع ون نیاب
 ۳ دام یزد رگ راکب:تفرکدهنوج
 3 هتییاد طعوت نزاو سیاژگ ام

 ولایزورگ یکار . دیرف نلا
 یا رب وایأ وا . و زا دنا ری دن
 تل ۳۶۵8 03۶ 0

 .تسا هدشهبهت رلباتسا (یبانج)یاد رم زن زا تشگ زاب

 2۱ یخرب و هدومن تک رش ملیف نیا

 هدننکارجایاهرتسک را نی رتف و رعه
 یف رعم نایچاشامت ۳ صفر نیا

 نی اد راداجرت ادم ام

 ۳ دید ۳

 اه ناد . اه رم يا ردت ۳9 اک
 لا اکر-سک ود

 7و |ناجیه اتساد
 4 :يماخمب ! هاسعسا لر مو و
۳ 



 7 د مرد : رنک

 ینیلیسور و هد "۳

 ید ام مایفرد ایلاترا فو رعم دم رد و قیاس رد وش

 لب امنمم لد زدی | رد وح هتش دگ یاهملیاه رطاخ رگدد راکت

 ملیفات رود

 املاتا ره



 دن و رکیم تک رش اه ملیف دداقباس هک یئامنیس حو) نی رتدوپش»

 یح رط طاف مهام , دشیم یحارط قرت تروم بلفا ناشرون + را

 البق هک روطنایهمب !هدیناصد پانعب هلاب ددو هدرک هیهت اپن آ ترا

 بوصم یئامنیس یاهجوز نیرتروپدمزا یک هشیب رتهودنبا دشرک د

 هدوب هچاوم ناک ووک دیدش لابقتسااب هشیمه اهنآ یاهملیف و د: دشیم
 نتخانش مینک یعل درصت دش هداد هک یرستغم تاحبضوت اب

 هب قفوم هک یتدوصددو دشاب یلکشم نادنچ راک یمیدق هشیپ رنهودنیا
 هدشن لطاب ریمت لاید ۲ اب هاربه اد ناشمان دباهدش اهن[ نیتخانش

 مکحب 4تیاهدن رب رفن ؟ هب مهام دی دادلاسراتاقب اسم ه رب ادهلجم یردأب
 . درک میهاوخ میدقت هلجم هرامش ۸ مادک رهب دشدنها وخ نیپمت "عرق

 دوخیلامنیس تام ولعم
 ین ددود» و «پوهباب > ؛«یب زا رک

 ا!دراد مانهچ دش هیهت «دوما دیل ام رایبار

 راهایخب هشیپ رنه مادک - ۳ «رول رتیبد و «دب رنهلی»-۱
 «هاشنا رک ون مامت» ملیف رد یزاب یزاسهرتسکنلتربو اب یملیف هچرد
 راکتسامود هجرد هرباپذخاب قفوم ( .دش هد وب

 (دیدرک یاهملبفیرسژاملیف نیتسخن -۲
 یلانجملیف نی رتدوهشم - و 7 گ ۱

 ( درادمان هچ دوبتابروتکیو» "

 هزباج نادرک راک و هشیپ رنه ۰ ملیف
 ؟تسا هتفرک قلبت داکسا

 هدنبآ هرامشرد خماپ

 هلن » تک رشاب هک... هاررد»

 - دنچب اهویجم نونکات ب و

 مع

 ول راهب : هدننک 0
 ۷۶ هم. می با

 نا 6. ۱ لودجناک دن رب
۷ ۱ 

 زراثا ریکنچ «

 ید وا ی ۱ و ین

 او دیحا 4 ۱ ۱ ؟ هدع هقاس

 یر ۰ )۳ و ۰ صوت
 رپ هایش ربک و دن و وب هد وین تیک رگ نا دنمق الف

 تور دن دن دون هد لود مسجص سا 2 لو دوس لوح لس قف ومناک دننا وخ رثک | هز افتادم

 ةفا یاسب لیذ هدنرب رقن مد یارب

 نازک الا ٩» نا ونس یداخضتفا تراک ۲۰ت زاک كب

 یلجتاریپ - ۲ دنناوتیمنأک دن رب دوشم هداد ه زااج

 لوف - اب و رث نام رهف نله - ۳ همجا رم رتفدب هتفهنیمه هنشو زور

 زادن اراب رد - 4 دن راد تفایرد اددوخ زلاوج و

 : ید ومع ین اهیهب نسح یأت -۱
 پوهباب - ۰ یا طیب موی و
 ء رخت لک ٩ داژن میها رب ایاقآ- ۳

 دروف نلک - ۳ نایمادآ ریایدون « 4
 ما 3 یصفا نودی رف < 3

 بوکس امنیت رب مایف تب

 دشاب یم_يعلیف ذا یا هنحص هدیسر پاج دلاب رد هک یروتاکی راک

مآ كب و ین ایل اتیا هشیپ رنهود تک زش اب هک
 >هیرنه» ین اد رگ راک یااکب ر

 :. هدش هیهن 4 ستم ی اب 1 و واناه

 ۳۰۷۵ دیسیولب ام ۳ را 1 بد
 مهام , دی راد لاسرا هلجم سردآاب هدش لطاب رب لابر
 ب۷: دناهدش .هتخانش هدن رب ههرف مکحب هک یناکدننک تک رهذا

 : درگ میهاوغ میدقت «زورناوم» امنیس یداغتفا طلب ددع
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 دوم ادک
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 لابو ِ با همانر
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 مچ دنک
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 أاهف رح نیا كن زاد تف رسم رامشب وا داکیهو فوشم تانجز,

 ؛ یخی رام نویک ورتن وک رع ون ره
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 اپن نما یل و < تشاد دئها وخ
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 ناهج هر زب هدننآ ووخ «سندوالیدوچ رام» رو] رفات ۳3 دن ز نأاتساد

 مامتان ید ولم
 تدراهن رب ست شف رثا

 هچ وا ... یدود یتدم زادعب یلو ددادرب یئارب وا

 ۲ یوم یلجاب و دریگ یماددوخ ميهصت «یدوج رام» ! دراذکب ۱۳ ماسپدد )فرم نوطچ + تنساهمرک داف اد ادا یکز

 شرف . دوشیم رضاح ارب وارد مات

 رو[ تارو بکن | تفدش همقاو ؛ هبه راظثنا فالغ رب ی و

 ۳ نایاب ادشااوآ هکشیاذا لبق یدوج رام . ودن وبب یم غ وق وب

 ۲# ناکشرب ... دن میم مامتان شااوآ و ودرکیم یرامیب راچد

 || مزابیدوجدامیل و ۰ هداذگب دانک ادا رب وارد یکدنناوخ یتسیاب
 .. دنیشن یمن یاب

 ری امنپ ودلک و رثم ین اپمک فو رمم هنگ هه ۱ ٩ ۵ ۵ لاسرد

 ۵ اوخ ری رتک دزب دوآ رثأت یک دن ز ناتسادزا هدافتسا اب « زکنیماک كد

 هلسوب یبلاجیوب دانس ۰ یو دوخ ملقب <سندددز یروجرام» نامچ

 وررک هیهت «نیولاینوس» و «كيدول مایلب و» هدومژ آ راک تسپ دانسود

 هداعل|قداخ رثا كيات دی زک رب اد«تدراهن رب سیت رک » ربهش نادرک راک
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